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Omslag: Det avbildade dokumentet (detaljer) är Martin Luthers 
berömda brev den 31 oktober 1517 till Albrekt av Brandenburg, 
kurfurste av Mainz. I brevet riktade Luther hård kritik mot handeln 
med avlatsbrev och bifogade en uppsats innehållande nittiofem  
teser om avlatens innebörd. På delvis okända vägar har skrivelsen  
så småningom hamnat i Riksarkivet Mariebergs Extraneasamling.  
Se vidare Marie Lennersand, ”Ett brev från Martin Luther”,  
i Arkivguld. Riksarkivets årsbok 2017.

Foto av dokumentet: Riksarkivet
Foto av Lutherporträttet: Wikimedia Commons

Illustration av Riksarkivets organisation: Maria Eriksson

Original: Maria Balke
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Riksarkivarien har ordet

i proposition en k u lt u r a rvspolitik  (2016/17:116) lyfte regeringen fram 
behovet av en översyn av arkivområdet. Behovet ska ses i ljuset av statsförvaltning-
ens digitalisering och Riksarkivets roll i den digitala informationshanteringen.  
I oktober 2017 tillsatte regeringen en utredning (dir. 2017:106) som kommer att ge-
nomlysa arkivsektorn. Riksarkivet hade i juni lämnat in en skrivelse till Kulturde-
partementet med en rad viktiga frågor för utvecklingen av arkivsektorn. I skrivel-
sen lyfte vi fram att det är en avgörande framtidsfråga att vi får en samlad syn på 
informationshanteringen i samhället, där ansvaret inte sprids ut. Vi måste kunna 
säkra medborgarnas och samhällets behov av information, oavsett om den är ana-
log eller digital. Vi lyfte också att regelverken måste moderniseras och att Riksar-
kivet behöver en långsiktig och stabil finansiering. 

I maj samlades arkivsektorn för Arkivveckan (AVEC 2017)  i Visby och jag hade 
förmånen att avsluta konferensen. Mitt budskap till publiken var att vår bästa tid 
är nu, då arkivens frågor diskuteras och en översyn av arkivområdet ska göras. Ar-
kivsektorns frågor som rör digitalisering, informationsförsörjning, öppna data och 
informationssäkerhet är nu prioriterade.

Statskontoret presenterade sin myndighetsanalys av Riksarkivet i mars 2017. 
Rapporten har bidragit till det utvecklingsarbete med vår organisationskultur som 
vi inledde hösten 2016 och som är ett led i att bli en mer sammanhållen myndighet. 
Under 2017 har vi bland annat förtydligat beslutsvägar och förenklat våra mål. En 
ny organisationsmodell har arbetats fram som trädde i kraft 1 januari 2018. Detta 
ger oss bättre förutsättningar för att möta omvärldens krav och ha ett tydligt fokus 
på medborgarna.

Omställningen till Digitalt först kräver att Riksarkivet utvecklar metoder och 
ett mer innovativt arbetssätt. Riksarkivet har därför deltagit i Arbetsgivarverkets 
utvecklingsprogram för innovation. Målsättningen är att öka tillgången till ar-
kivinformationen och förenkla användningen av våra arkiv och samlingar. Genom 
vårt stöd till den statliga förvaltningen bidrar vi till den digitala transformationen. 

I juni 2016 fick Riksarkivet uppdraget att främja öppna data och PSI. Under 2017 
har en ny version av den nationella dataportalen oppnadata.se lanserats och nu 
finns vägledning, blogg och goda exempel på samma webbplats. En förutsättning 
för att en myndighet ska kunna tillgängliggöra data för vidareutnyttjande och som 
öppna data är att den har en god arkivvård.

En god förvaltningskultur inbegriper arkivfrågor. Vår samlade bedömning är 
att tillståndet för arkiven hos myndigheterna är tillfredsställande. En av de vanli-
gaste bristerna i myndigheternas samlade arkivvård är hantering och dokumenta-
tion av elektroniska handlingar.

I år har vi lämnat ut ca 100 000 volymer och haft ca 44 000 besökare i våra läse-
salar. Tendensen med färre besök och färre utlånade arkivvolymer bekräftar den 
utveckling som pågår i hela samhället – att medborgarna föredrar digitala tjänster. 
Under året har vi därför satsat på vår digitala infrastruktur. I och med regeringens 
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besked i budgetpropositionen hösten 2017 om att abonnemangsavgiften till den di-
gitala forskarsalen ersätts med anslag för finansiering ges vi nu en helt annan möj-
lighet att möta användarna på en digital arena.

Den lagändring som skett vad gäller servitut har resulterat i ökad belastning för 
Riksarkivet i Härnösand. Det beror på att handläggningen av ärenden måste ske 
där arkivinformationen förvaras. Även Statskontorets rapport tar upp behovet av 
effektivisering av vår ärendehandläggning. Riksarkivet arbetar med att öka digi-
taliseringen av arkivhandlingar så att ärendehandläggningen inte behöver vara 
lika platsbunden i framtiden. 

För att öka användningen av arkiv och samlingar men även för att stärka vår po-
sition inom den svenska forskningsinfrastrukturen har vi anställt en forsknings-
sekreterare.  Uppdraget är att utveckla FoU-området och att Riksarkivet ska bli en 
tydligare aktör .

Arkivforskning kräver kunskap om svensk förvaltningshistoria och kunskap 
om hur myndigheterna organiserat sig samt hur uppdrag fördelats mellan olika 
myndigheter. Syftet med Riksarkivets arkivguider är att underlätta användningen 
av våra arkiv. I år har det utkommit tre arkivguider, Utrikesförvaltningens källor 
1520–2000, Källor till invandringens historia 1840–2000 samt Ett västsvenskt kultur
arv. De enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

Under 2017 har vi intensifierat förberedelserna inför vårt 400-årsfirande 2018. 
Min önskan är att när jag summerar vårt jubileumsår så har vi varit mycket mer 
synliga och spridit kunskap om att arkiven är till för alla – en nödvändig del av vår 
demokrati och vårt gemensamma kulturarv. I arkiven finns berättelser om stora 
samhällsförändringar och om individers levnadsöden. Arkiven berättar också din 
och min historia, nu och i framtiden.

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

Stockholm den 15 februari 2018

k a r i n åström iko
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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 handling-
ar. 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 ock-
så i arkivförordningen (1991:446). 

Riksarkivets verksamhet regleras av myndighetens instruktion (2009:1593).  
I särskilda förordningar finns bestämmelser om Riksarkivets bidragsgivning till 
enskilda arkiv (2007:1368) och regionala arkivinstitutioner (1996:1598). 

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag ska Riksarkivet enligt regleringsbrevet för 
2017 definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. 
Vissa återrapporteringskrav och uppdrag brukar i enlighet med regleringsbrevet 
eller på särskilt uppdrag redovisas separat. De viktigaste av dessa har under året 
varit följande:

 ■ Riksarkivet ska redovisa en analys av vilka av myndighetens e-tjänster som har 
ärendeflöden som skulle kunna anslutas till Mina Meddelanden. Analysen ska 
också belysa vilken information och vilka meddelanden som genom att skickas 
via Mina Meddelanden kan höja myndighetens servicenivå gentemot använda-
re av myndighetens e-tjänster. Redovisningen har lämnats till Regeringskans-
liet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) den 30 oktober 2017.

 ■ Riksarkivet ska under 2017 och 2018 arbeta med utveckling av förvaltningsge-
mensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov, i första hand 
för statlig förvaltning. Arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte 
att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta till en för-
valtningsgemensam e-arkivtjänst.   

En delredovisning ska lämnas som redogör för hur de förvaltningsgemen-
samma specifikationerna utvecklats och används samt deras framtida roll i den 
digitala förvaltningen. Delredovisningen har lämnats till Regeringskansliet (Fi-
nansdepartementet och Kulturdepartementet) den 19 maj 2017. Slutredovisning 
ska ske senast den 1 mars 2019.

 ■ Riksarkivet ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i sta-
ten, som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta 
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minst 5 000 personer 2020. Myndigheten har redogjort för hur den avser att läg-
ga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån 
för insatsen under 2017, i en rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsde-
partementet) den 31 mars 2017. 

 ■ Riksarkivet ska beskriva förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighe-
tens digitala information avgiftsfritt och som öppen data. Riksarkivet ska även 
redovisa konsekvenser för verksamheten och olika intressentgrupper knutna 
till arkivinformationen. Uppdraget har rapporterats till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) den 15 maj 2017.

Enligt 3 kap. 1 § i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska den in-
dividbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen vara uppdelad efter kön, 
om det inte finns särskilda skäl mot detta. Riksarkivets grundläggande uppdrag är 
att i enlighet med offentlighetsprincipen ge allmänheten tillgång till allmänna 
handlingar som förvaras hos myndigheten. Den som tar del av en handling, an-
tingen det sker analogt eller digitalt, har enligt samma princip rätt att vara anonym. 
Riksarkivets individbaserade statistik registrerar därför bara antalet individer, 
utan angivande av namn eller kön.

Föreliggande skrift innehåller den redovisning som inte rapporterats separat. 
Huvuddelen av Riksarkivets kärnverksamhet har under året varit indelad i fyra 
processområden:

 ■ Normera och främja

 ■ Utöva tillsyn och hantera leveranser

 ■ Bevara och tillgängliggöra

 ■ Tillhandahålla arkiv

Utanför processområdena har legat övriga kärnverksamheter, nämligen veten-
skaplig utgivning samt heraldisk verksamhet. 

Tabellerna 1–2 anger verksamhetens totala kostnader fördelade på organisato-
riska enheter och verksamhetsorter. Tabell 3 anger verksamhetens totala kostnader 
fördelade på processområden samt hur dessa verksamheter finansieras.
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Tabell 1. Totala kostnader för Riksarkivet fördelade på organisatoriska enheter (i tkr)

Divisioner 2017 2016 2015

Ledning 11 660 8 851 8 243

Digisam 140 7 145 8 170

Avdelningen för offentlig informationshantering 25 861 21 018 23 009

Nationella divisionen 106 339 105 174 92 662

Regionala divisionen 217 960 217 745 209 312

Divisionen för verksamhetsstöd 133 246 107 731 114 133

Administrativa divisionen 25 028 20 645 20 565

SUMMA 520 234 488 309 476 094

Anm. Interna intäkter och interna kostnader redovisas i resultaträkningen i kontoklass 9. 
I tabellen ovan redovisas interna intäkter och interna kostnader netto. 

Tabell 2. Totala kostnader för Riksarkivet fördelade på verksamhetsorter (i tkr)

Verksamhetsorter 2017 2016 2015

Stockholm inkl. Stadsarkivet 245 816 226 164 226 094

Ramsele SVAR 23 489 24 010 26 071

Fränsta MKC 46 906 39 994 31 888

Uppsala 30 728 29 902 28 841

Vadstena 27 901 27 706 26 141

Visby 10 325 9 877 9 366

Lund 32 414 34 564 33 013

Göteborg 39 714 36 307 35 391

Härnösand 46 290 43 806 43 557

Östersund 9 623 9 081 8 741

Malmö, Stadsarkivet 2 387 2 342 2 304

Karlstad, Värmlandsarkiv 4 642 4 556 4 687

SUMMA 520 234 488 309 476 094

Anm. Interna intäkter och interna kostnader redovisas i resultaträkningen i kontoklass 9.
I tabellen ovan redovisas interna intäkter och interna kostnader netto.
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Tabell 3. Finansiering av Riksarkivets verksamhet fördelad på aktivitetskod (i tkr)

År 2017

Finansiering
Aktivitetskod Kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Normera och främja 21 341 16 774 502 4 065 21 341

Utöva tillsyn och hantera 
leveranser

22 436 22 389 105 0 22 494

Bevara och tillgängliggöra 289 034 213 825 58 870 7 038 279 733

Tillhandahålla arkiv 154 005 116 899 37 219 2 609 156 728

Övriga verksamheter 33 418 18 141 230 15 093 33 465

SUMMA 520 234 388 028 96 926 28 806 513 760

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.

År 2016

Finansiering
Aktivitetskod Kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Normera och främja 16 550 14 865 79 1 604 16 548

Utöva tillsyn och hantera 
leveranser

21 734 21 678 23 0 21 701

Bevara och tillgängliggöra 283 564 211 723 64 163 8 937 284 823

Tillhandahålla arkiv 142 497 109 728 28 641 3 602 141 972

Övriga verksamheter 23 964 19 107 153 4 646 23 906

SUMMA 488 309 377 101 93 060 18 789 488 951

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.

År 2015

Finansiering
Aktivitetskod Kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Normera och främja 18 554 18 007 534 0 18 540

Utöva tillsyn och hantera  
leveranser

24 132 22 376 1 351 0 23 727

Bevara och tillgängliggöra 269 520 200 621 56 870 8 826 266 317

Tillhandahålla arkiv 125 937 96 050 25 756 4 368 126 174

Övriga verksamheter 37 951 18 294 194 19 463 37 951

SUMMA 476 094 355 347 84 705 32 657 472 711

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.
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 Organisation
Riksarkivet har varit organiserat som en processtyrd linjeorganisation. Process-
områdena har samordnats av riksarkivariens stab. 

Linjeorganisationen har varit indelad i fyra divisioner, som i sin tur utgjorts av 
avdelningar och enheter, samt en avdelning utanför divisionsindelningen:

 ■ Regionala divisionen har omfattat sju avdelningar, nämligen landsarkiven i 
Upp sala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund.

 ■ Nationella divisionen har omfattat avdelningarna Marieberg, Arninge och 
Krigsarkivet samt enheterna Svenskt biografiskt lexikon (SBL), Svenskt Diplo-
matarium och Heraldik.

 ■ Divisionen för verksamhetsstöd har omfattat avdelningarna IT, Svensk arkivin-
formation (SVAR) och Mediakonverteringscentrum (MKC) samt Enheten för 
arkivinformationssystem, Enheten för bevarandeteknik och konservering och 
Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv.

 ■ Administrativa divisionen har omfattat enheterna Ekonomi, Personal, Kommu-
nikation, Juridik, Registratur/myndighetsarkiv och Service.

 ■ Avdelningen för offentlig informationshantering har omfattat Enheten för utred-
ning och utveckling samt Tillsynsenheten.

Tillsyn gentemot myndigheter under Försvarsdepartementet har bedrivits av 
Krigsarkivet. 

Utanför Riksarkivets organisation har tre kommunala arkivförvaltningar, 
nämligen Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv, utfört 
arbetsuppgifter inom det statliga arkivväsendet. Uppgifterna är författningsenligt 
(2013:791) avgränsade till att ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar 
från statliga myndigheter inom respektive område, det vill säga Stockholms län, 
Värmlands län och Malmö kommun. Undantag utgör handlingar från myndighe-
ter som lyder under Försvarsdepartementet.

Rådgivande organ till riksarkivarien är ledningsgruppen, i vilken har ingått di-
visionscheferna, vissa avdelningschefer, stabschefen och kommunikationsstrate-
gen. Därutöver finns ett insynsråd och nämnder med uppgift att tillföra verksam-
heten extern kompetens. Rörande insynsrådet, nämnden för heraldisk verksamhet 
(heraldiska nämnden), samarbetsrådet för enskilda arkiv och personalansvars-
nämnden finns föreskrifter i instruktionen. Nämnden för Svenskt Diplomatarium 
och rådgivande nämnden för Det medeltida Sverige tillför utgivningsarbetet ex-
tern vetenskaplig kompetens.
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Med verkan från och med den 1 januari 2018 genomförs ändringar i myndighe-
tens organisation. Den organisatoriska nivån närmast under riksarkivarien inde-
las i fem avdelningar, motsvarande de hittillsvarande fyra divisionerna samt avdel-
ningen för offentlig informationshantering. Avdelningarna indelas i sin tur i enhe-
ter, som i flertalet fall underindelas i sektioner. Kärnverksamhetens indelning i fyra 
processområden ersätts av en indelning i nio verksamhetsgrenar. Ansvaret för ut-
vecklingsarbetet inom verksamhetsgrenarna fördelas på avdelningscheferna.
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Resultatredovisning

Samlad resultatbedömning
Riksarkivet ska enligt regleringsbrevet definiera och redovisa de kvalitativa aspek-
terna av verksamhetens resultat. Myndigheten har därför definierat fyra kvalita-
tiva aspekter utifrån bedömningen att de kan tjäna som långsiktigt användbara 
 indikatorer på resultatutvecklingen inom vitala delar av verksamheten. Alla aspek-
terna är av väsentlig betydelse för uppfyllelsen av arkivlagens (1990:782) krav på att 
arkiven ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av infor-
mation för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. De är ock-
så tydligt knutna till Riksarkivets uppgifter enligt instruktionen (2009:1593).

Tillståndet för arkiven hos myndigheterna, det vill säga i vilken utsträckning de 
statliga myndigheterna uppfyller kraven i Riksarkivets regelverk, är av väsentlig 
betydelse för arkivvården i Sverige såväl på kort som på lång sikt. Tillsynen över de 
statliga myndigheternas arkivvård är en uppgift enligt myndighetens instruktion. 
Se särskilt 4 och 5 §§. 

Förvaringsmiljön för Riksarkivets bestånd är av grundläggande betydelse för det 
långsiktiga bevarandet. Myndigheten har enligt instruktionen till uppgift att  
ta emot och bevara handlingar, särskilt från statsmyndigheterna men också från 
enskilda ifall de är av särskild betydelse för forskning och kulturarv. Se särskilt  
4 och 6 §§.

Tillgängligheten till arkiv förvarade i Riksarkivet är av omedelbar betydelse för 
den dagliga användningen, oavsett vem informationssökaren är, och därmed för 
myndighetens uppfyllelse av arkivlagens syften. Det är enligt instruktionen 
myndighetens uppgift att hålla handlingar som tagits emot för förvaring tillgäng-
liga. Se särskilt 7 och 8 §§.

Riksarkivets service till användare av arkivmaterialet är också den av självklar 
betydelse för uppfyllelsen av arkivlagens syften. Det bör betonas att det är möjligt 
att tänka sig en god tillgänglighet men dålig service, däremot knappast det mot-
satta. Om tillgängligheten är dålig är det nämligen närmast omöjligt ta fram och 
förmedla den sökta informationen inom rimlig tid. Myndighetens service är en del 
av tillgänglighållandet, vilket är en uppgift som föreskrivs i instruktionen. Se sär-
skilt 7 och 8 §§.

De fyra aspekterna har av de rapporterande enheterna bedömts enligt den tre-
gradiga skalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande.
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tillståndet för arkiven hos myndigheterna
Betygsskalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande avser i vilken grad 
föreskrifterna uppfylls och förelägganden getts. Betyget bra betyder att föreskrif-
terna i huvudsak uppfylls och att inga förelägganden getts. Betyget tillfredsställan-
de innebär att föreskrifterna i väsentliga delar uppfylls och att endast föreläggan-
den av mindre omfattning getts. Betyget mindre tillfredsställande ges om före- 
 skrifterna i flera avseenden inte uppfylls och förelägganden getts på flera punkter.

Under året har Riksarkivet främst inspekterat tillsynsobjekt inom politikområ-
dena kultur, finans och näring. Tillsynsobjekten har utgjorts såväl av mindre ar-
kivbildare, däribland organ nämnda i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), som av större centrala myndigheter med tillhörande lokalkontor. 

Förelägganden och anmärkningar har riktats mot myndigheterna med stöd av 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. En 
bedömning av tillståndet för arkiven hos myndigheterna kan göras på grundval av 
antalet förelägganden grupperade i fem områden, nämligen arkivredovisning, be-
varandestrategi, förvaring, gallring och övrigt. De vanligaste bristerna i myndig-
heternas arkivvård har gällt hantering och dokumentation av elektroniska hand-
lingar samt verksamhetsbaserad arkivredovisning och förvaring. I stort sett är 
dock myndigheternas uppfyllelse av Riksarkivets föreskrifter tillfredsställande. 
Samma bedömning gjordes för verksamhetsåret 2016.

förvaringsmiljön för riksarkivets bestånd
Betygsskalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande avser i vilken grad 
lokalerna uppfyller Riksarkivets egna föreskrifter. Betyget bra betyder att ingen av 
myndighetens depåer har några allvarliga brister i förhållande till föreskrifterna. 
Betyget tillfredsställande ges om huvuddelen av lokalerna inte har några allvarliga 
brister. Enstaka lokaler kan dock ha mera omfattande brister. Betyget mindre till-
fredsställande innebär att flera av lokalerna har allvarliga brister.

Riksarkivet har under de senaste åren inspekterat sina egna arkivlokaler. Av den 
sammanställda rapporteringen framgår att vissa anläggningar inte helt uppfyller 
regelverkets krav. Flertalet arkivdepåer är dock av god eller mycket god kvalitet. 
Det sistnämnda gäller exempelvis lokalerna i Lund. Bland de lokaler som inte upp-
fyller kraven kan framförallt nämnas Polstjärnan i Göteborg, en mindre lokal i 
samma kommun samt Gärdet i Stockholm. Den mindre lokalen i Göteborg kom-
mer enligt planerna att lämnas under 2018. Planering pågår beträffande Polstjär-
nan. Planerna pekar på att lokalerna på Gärdet kommer att lämnas under 2020. 

Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att beståndens förvaringsmiljö är till-
fredsställande. Betyget är detsamma som för verksamhetsåret 2016.
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tillgängligheten till arkiv förvarade  
hos riksarkivet

Betygsskalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande avser i vilken grad 
arkiven är ordnade och förtecknade samt sökbara i arkivinformationssystemen 
Arkis och Nationella arkivdatabasen (NAD). Betyget bra betyder att nästan alla ar-
kiv är förtecknade och sökbara på volymnivå samt att de digitala bilder som finns 
av arkivhandlingarna är enkelt sökbara. Betyget tillfredsställande innebär att hu-
vuddelen av arkiven är förtecknade så att sökbarheten är god, att huvuddelen av ar-
kiven är sökbara i Arkis och NAD samt att digitala bilder är sökbara. Betyget mind-
re tillfredsställande ges om en stor del av arkiven inte är förtecknade och inte 
sökbara i Arkis annat än på beståndsnivå samt att digitala bilder inte är sökbara.

Huvuddelen av de arkiv som Riksarkivet förvarar är förtecknade, antingen ge-
nom arkivförteckningar eller genom reversal. Vid sex av myndighetens tio arkiv-
förvarande avdelningar är förteckningsläget bra, det vill säga nästan alla arkiv är 
analogt sökbara på volymnivå. Dessa avdelningar förvarar tillsammans mer än 
hälften av Riksarkivets arkivbestånd. Vid vissa avdelningar är läget däremot mind-
re tillfredsställande, eftersom stora bestånd historiskt levererats oförtecknade och 
det aldrig funnits tillräckliga resurser att åtgärda detta. Sammantaget får den ana-
loga sökbarheten för arkivbestånd i Riksarkivet anses vara tillfredsställande.

Tillgången till grunduppgifter om arkiven i Arkis bedöms vara tillfredsställan-
de, eftersom så gott som samtliga arkiv är sökbara på beståndsnivå. Tillgången till 
mera detaljerade uppgifter av betydelse för återsökning av arkivens innehåll är inte 
lika god, men kan ändå bedömas som tillfredsställande.

Arkivredovisningssystemet Arkis innehåller nära 191 miljoner skannade bilder, 
varav 101 miljoner (53 %) är publika. Antalet skannade bilder har under 2017 ökat 
med nära 12 miljoner, varav drygt 2 miljoner är sökbara via internet. Att en så stor 
del av de under året skannade bilderna inte är tillgängliga beror på att de huvud-
sakligen återger folkbokföringshandlingar och omfattas av bestämmelserna i of-
fentlighets- och sekretesslagen eller personuppgiftslagen (1998:204). Sökbarheten 
för Riksarkivets digitala bilder kan bedömas som tillfredsställande.

Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att tillgängligheten till de arkiv som 
förvaras hos myndigheten är tillfredsställande. Bedömningen är därmed oföränd-
rad jämfört med verksamhetsåret 2016.

riksarkivets service till användare  
av arkivmaterialet

Betygsskalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande avser vilken tid 
som går åt för att ta fram handlingar till forskarsal samt besvara förfrågningar som 
inkommit till myndigheten. Betyget bra betyder att huvuddelen av framtagningen 
sker inom 30 minuter och att huvuddelen av förfrågningarna besvaras inom fem 
arbetsdagar. Om framtagningen sker inom en timme och huvuddelen av förfråg-
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ningarna besvaras inom tio arbetsdagar ges betyget tillfredsställande. Betyget 
mindre tillfredsställande innebär att en stor del av framtagningen tar mer än en 
timme och att huvuddelen av förfrågningarna besvaras efter mer än tio arbetsdagar.

Huvuddelen av framtagningen till Riksarkivets forskarsalar sker inom 30 mi-
nuter, utom vid en avdelning där större delen av beståndet förvaras i en separat 
depå. Förbeställda handlingar och handlingar som förvaras i huvudbyggnaden tas 
även vid denna avdelning fram inom 30 minuter. Servicen i myndighetens forskar-
salar kan bedömas som bra.

Alla avdelningar utom två har under året besvarat huvuddelen av sina förfråg-
ningar inom tio arbetsdagar. Vissa typer av förfrågningar har kunnat besvaras be-
tydligt snabbare, exempelvis Skatteverkets beställningar av kopior av bouppteck-
ningar för perioden 1980–2001. På grund av särskilt tekniskt stöd besvaras dessa 
automatiskt inom ett dygn efter det att beställningen inkommit.

I samband med stora inflöden av förfrågningar har handläggningstiderna pe-
riodvis varit längre än annars. Orsaken till de särskilt långa handläggningstiderna 
vid en avdelning är att den förvarar huvuddelen av de moderna inskrivningshand-
lingarna och därför påverkats starkt av lagen (2013:488) om förnyelse av vissa in-
skrivningar i fastighetsregistret. Lagen har nämligen fått till följd en mycket stark 
ökning av antalet förfrågningar om kopior av servitutshandlingar, såväl från kom-
muner som från allmänheten. Resurser har därför under året tillförts avdelningen, 
och ytterligare resurser kommer att tillföras under kommande verksamhetsår.  
De avdelningar som har längst handläggningstider står för drygt 50 procent av 
myndighetens totala ärendemängd. Riksarkivets service till frågeställarna bedöms 
därför vara mindre tillfredsställande.

Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att myndighetens service till använda-
re av arkivmaterialet är mindre tillfredsställande. För verksamhetsåret 2016 använ-
des betyget tillfredsställande.

Övergripande frågor
Riksarkivets arbete i internationella sammanhang åskådliggörs på flera ställen i 
denna årsredovisning. Myndigheten har bland annat varit koordinator för EU-pro-
jektet PREFORMA, som syftar till att utveckla valideringsverktyg för standardise-
rade format för långsiktigt bevarande av digitala filer. Sedan projektet avslutats vid 
årsskiftet 2017/2018 ska två av verktygen förvaltas av Open Preservation Founda-
tion, i vilken Riksarkivet kommer att gå in som medlem. 

Inom det EU-finansierade projektet Co:op (Community as Opportunity, The 
Creative Archives’ and Users’ Network) har Riksarkivet bland annat arbetat med 
den webbplattform som ingår i delprojektet Topotek (Triggering sensibility to pri-
vate collections) och där allmänheten inbjuds att ladda upp privata bilder och do-
kument. Plattform, avtal med användare samt handbok har översatts och anpas-
sats till svenska förhållanden. Det första svenska topoteket öppnade i november 
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med Riksarkivets avdelning i Visby som administratör. I projektets YouTube-kanal 
har tre svenska filmer laddats upp.

Det sedan flera år pågående transatlantiska samarbetet inom NAPP (North At-
lantic Population Project) har fortsatt. Under året har den svenska folkräkningen 
1910 samt uppdaterade versioner av folkräkningarna 1890 och 1900 gjorts tillgäng-
liga för akademisk forskning via NAPP-projektets webbplats. Samarbete kring be-
folkningsdatabaser har också skett inom projektet SwedPop (Svenska befolknings-
databaser för forskning), som syftar till att knyta samman de viktigaste historiska 
befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs.

Samarbetet mellan de nordiska riksarkiven rörande e-arkiv och digitalt beva-
rande, som pågått sedan 1986, fortlöpte under året med en så kallad Nordig-konfe-
rens. Nordig 2017, som hölls i oktober i Stockholm, samlade omkring 35 deltagare. 
Konferensen, som brukar hållas vart tredje år, bestod som brukligt främst av pa-
rallella workshops. Liksom tidigare har en omfattande rapport sammanställts om 
statusen på området vid de fem riksarkiven. Statusrapporten och en del ytterligare 
material är tillgängligt på riksarkivet.se. 

Riksarkivet innehar under perioden 2015–2019 huvudredaktörskapet för de 
nordiska riksarkivens gemensamma tidskrift Nordisk Arkivnyt. Med utgången av 
2017 upphör tidskriftens pappersutgåva. I stället öppnas Nordisk Arkivportal 
(nordiskarkivportal.org), där den kommer att finnas som digital utgåva, fritt till-
gänglig för alla intresserade.

I maj samlades 450 deltagare från hela arkivsektorn till Arkivveckan (AVEC) 
2017 i Visby. Riksarkivet var en av arrangörerna, tillsammans med landets arkiv-
föreningar i det gemensamma nätverket SASS (Svenska arkiv i samverkan för syn-
lighet). Sammankomsten erbjöd ett femtiotal föreläsningar och seminarier, med 
deltagare även från Norge, Australien, USA och Storbritannien. 

Riksarkivet har intensifierat sitt arbete med kommunikationsfrågor. Ett viktigt 
inslag är den interna ledningskommunikationen, men tyngdpunkten ligger på 
myndighetens kommunikation med omvärlden. Av strategisk vikt är kommuni-
kationen om Riksarkivets förestående utbyggnad av anläggningen i Arninge, Täby 
kommun, och Krigsarkivets flytt dit från de nuvarande lokalerna på Gärdet och  
i Frihamnen, Stockholms kommun. Kommunikationsplaneringen inför införan-
det av fri digital arkiv information är också den av central betydelse, liksom förbe-
redelserna inför Riksarkivets 400-årsjubileum 2018. Jubileet ska användas för att 
lyfta fram det svenska arkivväsendets betydelse för det skriftliga kulturarvet och 
ett öppet, demokratiskt samhälle. 

Myndigheten har konton på Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest och Twit-
ter. Många användare är engagerade och hör av sig med frågor och kommentarer. 
Årets i särklass mest delade och gillade inlägg var informationen om att Riksarki-
vets digitala forskarsal ska bli avgiftsfri.

Riksarkivet är medlem i eSamverkansprogrammet (eSam), som är ett medlems-
drivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och 
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landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige. Medlemskapet i eSam 
ger Riksarkivet möjlighet att diskutera och aktivt påverka frågor som rör informa-
tionshantering och digital förvaltning utanför arkiv- och kulturarvssektorn. Riks-
arkivarien har deltagit i möten med eSams styrgrupp, och myndigheten har repre-
sentanter i programmets arbets- och referensgrupper. Riksarkivet har två pågåen-
de regeringsuppdrag inom digital förvaltning, som påverkar andra initiativ hos 
eSam-myndigheter men även andra utanför eSam. Det ena är att ta fram förvalt-
ningsgemensamma specifikationer (FGS:er) och det andra är att främja arbetet 
med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter un-
der regeringen. 

Riksarkivet ingår i flera nätverk inom säkerhetsområdet. Bland annat är myn-
digheten representerad i två nätverk där Riksantikvarieämbetet är sammankallan-
de och som arbetar dels med att förebygga stölder och dels med brandskydd. Sam-
arbete har också etablerats med Nationella Operativa Avdelningen (NOA) inom 
Polisen, och särskilt den enhet som hanterar kulturarvsbrott. Riksarkivets säker-
hetschef deltar i K-säk, ett nätverk för säkerhetschefer inom museisektorn i Stock-
holm. Det finns också en nationell sammanslutning, SäkForum, där Riksarkivet 
under verksamhetsåret ingått i styrelsen. Medlemmar i K-säk samt SäkForum har 
under året deltagit i seminarier på Riksarkivet, där fokus har legat på stöldförebyg-
gande insatser.

Samarbete för kultur till fler
Enligt regleringsbrevet ska Riksarkivet i samarbete med andra aktörer verka för att 
kulturen ska komma fler till del i hela landet. Detta är sedan länge ett av Riksarki-
vets viktigaste åligganden. Uppdraget har genom den digitala utvecklingen till-
förts en helt ny dimension, något som under året manifesterats genom att riksdag 
och regering möjliggjort för Riksarkivet att ta bort avgifterna för användning av 
arkivinformation på myndighetens webbplats. 

Mötena på ort och ställe mellan arkiven, deras samarbetspartners och deras an-
vändare är av betydelse än idag. Arkivens dag 2017 genomfördes som brukligt 
 andra lördagen i november med öppet hus på arkiv i hela landet, detta år på temat 
Synd och skam. Riksarkivet har också deltagit i Bokmässan i Göteborg samt i 
Släktforskardagarna, som arrangerades i Halmstad. 

I det följande ges exempel på samverkan i några delar av Sverige. Liknande sam-
arbeten förekommer, vilket måste understrykas, över hela landet. Sedan lång tid 
tillbaka är de talrika släkt- och hembygdsforskarna bland Riksarkivets flitigaste 
besökare och användare, inte bara på de digitala mötesplatserna utan också på 
verksamhetsställena. Under året har som vanligt särskilda visningar ordnats för 
dem, men också för skolklasser och nyanlända. Exemplen nedan visar att även det 
institutionella samarbetet är väl utvecklat, inte minst när det gäller universitet och 
högskolor. 
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Arkivcentrum Syd är ett viktigt nav för samverkan. Här ordnar Riksarkivet och 
dess partner utställningar, föredrag och visningar för allmänheten eller särskilda 
målgrupper, exempelvis gymnasie- och grundskoleklasser. På ett annat plan ligger 
samarbetet med chefsnätverket ABM-Skåne och Region Skåne om fortbildning för 
medarbetare inom kulturarvsområdet. Ett under året inlett samarbete med Lunds 
universitet gäller bevarandet av det fotografiska kulturarvet, ett annat avser en 
konferens om forskningsanläggningen ESS inom ramen för projektet Big Science 
and Society.

Riksarkivet samarbetar med andra aktörer och hyresgäster i Vadstena slott för 
att öka slottets dragningskraft som besöksmål. Myndigheten har också ingått i 
Kulturarv Östergötland, ett ABM-nätverk som syftar till att tillgängliggöra öst-
götsk historia. Samverkan har även skett med Linköpings universitet och med ar-
kivförbunden i Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. 

Riksarkivet har en överenskommelse om utvecklingssamverkan med Region 
Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Bland de aktiviteter 
som är kopplade till överenskommelsen finns den årliga konferensen Digikult. 
Denna syftar till att främja kunskapsuppbyggnad och metodutveckling när det gäl-
ler det digitala kulturarvet, exempelvis i fråga om tillgänglighet och användbarhet. 
Inom ramen för samma överenskommelse deltar Riksarkivet i projektet Prisma 
Västra Götaland, som är en digital arena med syfte att sprida kunskap om industri-
samhällets kulturarv till allmänheten. Riksarkivet samarbetar också med Göte-
borgs universitet för att inom ett flertal ämnen verka för en ökad kunskap om arki-
vens roll som resurs för kultur och forskning. 

Riksarkivet samarbetar med Gaaltije sydsamiskt center och Föreningsarkivet i 
Jämtlands län om projektet Sydsamiska röster. Projektet stöds av Statens kulturråd 
och syftar till sprida information i de sydsamiska områdena om vikten av att beva-
ra enskilda arkiv skapade av samer. Målet är att samla in arkiven och att göra dem 
tillgängliga. Projektet Kulturkraften, som finansieras av Regionala utvecklingsfon-
den och leds av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, syftar till att initiera 
och stärka klusterbildningar för hållbar samverkan mellan kultur- eller kultur-
arvsbaserade företag och besöksnäringen. Riksarkivets roll har bland annat varit 
att presentera arkivmaterial som kan användas inom destinationsutvecklingen. 

Inom ramen för kultursamverkansmodellen har Riksarkivet ingått i samver-
kansrådet vid Statens kulturråd och medverkat i de till rådet knutna arbetsgrup-
perna. Arbetet har bland annat gällt beredningen av beslutsunderlag avseende de 
regionala kulturplanerna, utvecklingsbidragen och uppföljningen av kultursam-
verkansmodellen. Vid Kulturrådets årliga samverkanskonferens har Riksarkivet 
deltagit i diskussioner med de regionala kulturcheferna om situationen för de en-
skilda arkiven.
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Kärnverksamhet inom processområdena
Linjearbetet inom samtliga processområden har utförts av divisionerna enligt vad 
som nedan anges. I samtliga fall har arbetet stötts av divisionen för verksamhets-
stöd och administrativa divisionen.

normera och främja
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 
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. Inom processområdet ligger också främjandet av verk-
samhet avseende enskilda arkiv.

Linjearbetet inom processområdet har utförts av avdelningen för offentlig in-
formationshantering när det gäller offentliga arkiv samt regionala och nationella 
divisionerna när det gäller enskilda arkiv.

Tabell 4 visar mätbara prestationer inom processområdet. Inom normerings-
verksamheten har antalet utfärdade föreskrifter och råd minskat under treårsperi-
oden 2015–2017, främst som en följd av en pågående översyn av de generella före-
skrifterna i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Målet är att samtliga före-
skrifter ska vara uppdaterade vid utgången av 2018. Även sett över en längre period, 
från 2008 och framåt, har antalet utfärdade författningar minskat. Antalet kurser 
riktade till arkivbildarna har också gått ned. 

Tabell 4. Prestationer inom processområdet  
Normera och främja

2017 2016 2015

Utarbetande av föreskrifter m.m., antal, varav 46 59   68

Föreskrifter och allmänna råd    0     2     5  

Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut     46     57      63

Utbildning, antal kurser (stat, kommuner, kyrkan) 10 3 13

Utbildning, antal kurser (enskilda arkivbildare) 5 5 3
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Tabell 5 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess-
området.

Tabell 5. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet 
Normera och främja (i tkr)

2017 2016 2015

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter

Utveckla informa-
tionshantering

3 844 0 3 227 0 4 083 10

Normera informa-
tionshantering

4 455 0 2 250 0 4 880 0

Främja informa-
tionshantering

10 992 502 9 213 77 7 887 498

Främja enskild 
arkivverksamhet

2 051 0 1 857 0 1 670 6

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

0 0 4 2 34 20

SUMMA 21 341 502 16 550 79 18 554 534

Under verksamhetsåret har myndigheten utfärdat 46 föreskrifter och beslut i se-
rien Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS), främst avseende gall-
ring. En arkivkonferens har genomförts, med deltagande framförallt från statliga 
myndigheter men även andra organisationer, liksom en kurs i hur man utför gall-
ringsutredningar och en kurs i verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

När det gäller arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) ska 
Riksarkivet i samverkan med Statens servicecenter (SSC) ta fram FGS:er inom tre 
områden, nämligen arkivredovisning, ärendehanteringsinformation och perso-
nalinformation. Under verksamhetsåret har framlagts förslag till två FGS:er för ar-
kivredovisning, dels en för arkivredovisning enligt det så kallade allmänna arkiv-
schemat, dels en för verksamhetsbaserad arkivredovisning. FGS:en för allmänna 
arkivschemat har fastställts efter beslut av riksarkivarien. FGS:en för verksamhets-
baserad arkivredovisning har varit föremål för remiss och test, med målet att den 
ska kunna fastställas i början av kommande verksamhetsår. Arbetet med FGS:er 
för ärendehanteringsinformation och personalinformation fortsätter, liksom ar-
betet med en FGS för databaser. Riksarkivet deltar även i andra organisationers ar-
bete med att ta fram FGS:er.

Regeringen uppdrog 2016 åt Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbe-
te med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Under verksamhetsåret har 
genomförts en förstudie rörande PSI-förteckningar och en kartläggning av använ-
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darbehov kring sådana förteckningar och öppna data. En utvecklingsplan för 
webbplatserna oppnadata.se och vidareutnyttjande.se, som Riksarkivet förvaltar, 
har utformats. Workshops och andra möten med intressenter har genomförts. Pro-
jektet har också medverkat i ett flertal konferenser arrangerade av andra aktörer. 
Arbetet fortsätter inom Riksarkivet till och med utgången av augusti 2018, varefter 
det övergår till den myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn som då 
inleder sin verksamhet.

Riksarkivet har bedrivit en viss rådgivande verksamhet gentemot enskilda, 
främst i samband med leveransförberedande besök. Syftet är att bedöma om arkiv 
som erbjudits som gåva eller donation kan vara värda att tas emot, helt eller delvis, 
och att ge råd om hur en leverans bäst förbereds och genomförs.

utöva tillsyn och hantera leveranser
Linjearbetet inom processområdet har beträffande tillsynen utförts av tillsyns-
enheten inom avdelningen för offentlig informationshantering. Tillsyn gentemot 
Försvarsmakten har utförts av avdelningen Krigsarkivet. Leveranserna har hand-
lagts av myndighetens leveransfunktion tillsammans med regionala och natio -
nella divisionerna, när det gällt handlingar på papper, och tillsammans med enhe-
ten för ljud, bild och elektroniska arkiv, när det gällt digitalt och audiovisuellt 
material. 

I tabell 6 redovisas mätbara prestationer inom processområdet under treårspe-
rioden 2015–2017. Inom tillsynen har antalet inspektioner genom besök hos statli-
ga myndigheter minskat på längre sikt, vilket återspeglar att arbetsmetoderna un-
der senare år ändrats. Åren 2008 och 2009 var antalet sådana inspektioner över 140. 
Leveranserna av arkivmaterial har sjunkit, särskilt under det senaste året. En bi-
dragande orsak är sannolikt att den nu gällande leveranspolicyn är ytterst restrik-
tiv beträffande leveranser av pappershandlingar yngre än tjugo år. Till jämförelse 
med tre senaste verksamhetsårens leveranstal, med som mest omkring 5 500 hm 
inkomna pappershandlingar, statliga såväl som enskilda, kan nämnas att mängden 
levererade pappershandlingar åren 2008 och 2009 uppgick till omkring 35 000 hm 
respektive 18 000 hm.
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Tabell 6. Prestationer inom processområdet  
Utöva tillsyn och hantera leveranser

2017 2016 2015

Inspektioner genom besök (statliga myndigheter) 78 83 73

Leveranser av statligt material

Antal leveranser 228 394 291

 Papper, hm    1 318    5 003 4 479

Kartor och ritningar, antal 2 290 1 565 10 947

Elektroniska arkiv, antal leveranser 17 44 17

Militärt tryck, hm (KrA) 24 25 31

Leveranser av enskilda arkiv

Antal leveranser 653 425 326

 Papper, hm   607   432 873

Kartor och ritningar, antal 947 86 264

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

Tabell 7. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
Utöva tillsyn och hantera leveranser (i tkr)

2017 2016 2015

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Hantera leveranser 
och förvärv

13 602 0 12 507 0 12 594 905

Utöva tillsyn och 
kontroll

8 787 0 9 171 0 10 687 0

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

48 105 56 23 850 446

SUMMA 22 436 105 21 734 23 24 132 1 351

Riksarkivets inspektion av statliga myndigheter och organ sker genom planmässig 
granskning inom politikområdena. Under året har inspektionerna inom politik-
området kultur avslutats och tillsynsarbetet övergått till områdena finans och nä-
ring. Inspektioner av kvarvarande politikområden fortsätter under 2018 för att en-
ligt plan avslutas i början av 2019. En kommunikationsplan för de sammanfattande 
rapporterna om respektive område har börjat tillämpas. I övrigt har arbetet fort-
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satt med det uppdrag Riksarkivet har avseende tillsynen av allmänna handlingar 
som förvaras hos andra än offentliga organ.

De vanligaste bristerna i myndigheternas arkivvård har gällt hantering och do-
kumentation av elektroniska handlingar samt verksamhetsbaserad arkivredovis-
ning och förvaring. För att förbättra arkivhanteringen i offentlig förvaltning har 
Riksarkivet gett råd till myndigheterna. Rådgivningen har skett fortlöpande ge-
nom e-post, telefonsamtal och besök. En konferens om normerings- och tillsyns-
frågor har hållits, riktad till de statliga myndigheterna, och en vägledande text om 
dokumentation av elektroniska handlingar utarbetats för publicering på riksarki-
vet.se. Myndigheten har en representant i styrgruppen för Tillsynsforum, ett nät-
verk för statliga tillsynsmyndigheter.

Den myndighetsgemensamma funktionen för att hantera statliga arkivleveran-
ser, som togs i drift 2016, har utvärderats av en extern granskare. Slutsatsen är att 
funktionen är ändamålsenlig och bör bibehållas. Leveransfunktionens huvudsak-
liga arbete har under året bestått i löpande handläggning av inkommande leveran-
ser, i samarbete med de arkivförvarande avdelningarna. Visst utvecklingsarbete 
avseende leveransstatistik och leveransöverenskommelser har också medhunnits.

bevara och tillgängliggöra
Linjearbetet inom processområdet har utförts av divisionen för verksamhetsstöd 
samt regionala och nationella divisionerna.

Tabellerna 8 a och 8 b redovisar mätbara prestationer inom processområdet un-
der åren 2015–2017. Av tabell 8 a framgår att bestånden av såväl statligt som enskilt 
arkivmaterial på papper har ökat med knappt två procent som en följd av inkomna 
leveranser. Ökningen sedan 2008 har utgjorts av 80 000 hyllmeter eller 12 procent. 
Under treårsperioden har det statliga materialet utgjort knappt 90 procent av hela 
mängden pappershandlingar i Riksarkivets förvar och det enskilda materialet följ-
aktligen drygt 10 procent. Avdelningen Krigsarkivet har nationellt ansvar för det 
militära trycket, varav en del är sekretessbelagt. 

Tabell 8 b visar att antalet unika besökare på Riksarkivets webbplatser har ökat 
något under perioden och senaste året uppgick till omkring 1,6 miljoner. Som en 
jämförelse kan nämnas att antalet unika besökare år 2009 var ungefär 1,1 miljoner 
och att största antalet hittills, knappt 1,8 miljoner, uppnåddes år 2013. Digitalise-
ringen, mätt i antal exponeringar, har under verksamhetsåret varit lägre än under 
de närmast föregående åren. Till jämförelse på längre sikt kan nämnas att antalet 
årliga digitaliseringar sedan 2008 växlat mellan som högst nästan 38 miljoner 
(2014) och som lägst omkring 20 miljoner (2012, 2017). 
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Tabell 8 a. Prestationer inom processområdet Bevara och tillgängliggöra:  
Beståndens totala storlek, statligt och enskilt material

Per
2017-12-31

Per
2016-12-31

Per
2015-12-31

Papper, hm 738 483 737 352 730 785
Varav enskilt 86 969 86 159 86 046

Militärt tryck, hm (KrA) 3 499 3 475 3 450
Kartor och ritningar, enheter 3 408 978 3 394 944 3 374 054
Mikrofilm, antal rullar (endast säkerhetsexemplar) 86 711 86 498 86 427

Tabell 8 b. Prestationer inom processområdet Bevara och tillgängliggöra:  
Övriga uppgifter

2017 2016 2015a

Besökare på RA:s webbplatser, antal unika 1 582 982 1 435 412 1 297 240a

Digitalisering, antal exponeringar 19 443 066 27 945 604 32 116 575a

Konservering och bindning
Bokband av arkivhandlingar, antal 774 662 1 400a

Antal konserverade blad 12 873 16 422 12 616a

Anmärkning: a  I årsredovisningen 2015 anges antalet exponeringar felaktigt till 20 460 188.

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
Bevara och tillgängliggöra (i tkr)

2017 2016 2015

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Bevara mottagna 
arkiv

154 444 30 407 152 265 26 002 139 862 25 009

Redovisa och  
registrera

38 082 24 34 724 468 36 800 11

Digitalisera 37 815 3 41 612 16 40 132 333

Tillgängliggöra 
mottagna arkiv

746 61 928 32 487 0

Främja kunskap om 
mottagna arkiv

20 700 430 19 748 2 101 21 538 4 019

Avgiftsbelagd 
verksamhet med 
full kostnads- 
täckning

37 247 27 946 34 286 35 545 30 701 27 499

SUMMA 289 034 58 870 283 564 64 163 269 520 56 870
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Huvuddelen av Riksarkivets arkivlokaler är i gott skick, vilket inte hindrar att en-
staka lokaler uppvisar brister. Arkivdepån på Grönsaksgatan i Göteborg kommer 
under 2018 att utrymmas och handlingarna överföras till lokaler på Ruskväders-
gatan. Större omlokaliseringar av personal och arkivhandlingar förbereds i Stock-
holmsområdet, där Krigsarkivets flyttning från Gärdet och Frihamnen till Ar-
ninge i Täby kommun planeras äga rum under åren 2019–2020. 

Behovet av att digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar i myndighetens 
förvar är stort, eftersom informationsbärarna håller på att förstöras. Att åtgärder-
na kommer att kräva stora resurser står klart. I samarbete med Kungl. biblioteket 
(KB) har en pilotstudie genomförts avseende digitalisering av magnetiska media-
bärare för ljud och video. I övrigt pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla och 
långsiktigt säkra lagringssystemen för digitala handlingar, såväl det material som 
är elektroniskt till sitt ursprung som digitaliserat analogt material. Även detta ar-
bete är omfattande och resurskrävande.

Också bevarandet av det analoga arkivmaterialet står inför betydande utma-
ningar. Digitalisering är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, inslag i myndighe-
tens arbete för att bevara material på papper och andra analoga material. Underlag 
till beslut för att säkra information på sprött papper har utarbetats under året och 
arbete pågår med en bevarandeplan för fotografier. Samarbete om skadedjurskon-
troll i magasinen har inletts med Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska riksmu-
seet och Nationalmuseum.

Arbetet för en ökad tillgänglighet till de arkiv som myndigheten förvarar har 
bedrivits dagligen genom ordnings-, förtecknings- och registreringsverksamhet. 
Samtidigt har utvecklingsarbete genomförts i arkivredovisningssystemet Arkis i 
syfte att skapa en allmän registreringspraxis, som också omfattar elektroniska 
handlingar och audiovisuella media. Ett annat av målen med utvecklingsarbetet är 
att genom Arkis kunna ta fram statistik över arkivbeståndens förtecknings- och 
registreringsstatus. 

Ett viktigt mål på lång sikt är att öka den för allmänheten tillgängliga infor-
mationen i NAD, som innehåller förteckningar inte bara över Riksarkivets bestånd 
– hämtade ur Arkis – utan också över arkiv hos andra institutioner i Sverige.  
Myndigheten har därför kontaktat landets arkivinstitutioner angående medverkan 
i NAD. Omkring 170 svenska arkivinstitutioner levererar idag arkivinformation 
till NAD. 

Digitalt tillgängliggörande av bestånden genom skanning och publicering av 
arkivhandlingarna på nätet är av avgörande betydelse för att öka användningen av 
den information som bevaras hos Riksarkivet. Sedan 2014 har folkbibliotek, skol-
väsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor fri tillgång till det material 
i SVAR:s digitala forskarsal som annars är avgiftsbelagt. Under året har beslut av 
regering och riksdag inneburit att Riksarkivet den 1 februari 2018 kan slopa avgif-
ten för samtliga användare.



ÅRSREDOVISNING 2017 FÖR RIKSARKIVET

26

Skanning av arkivmaterial utförs som ett led i det dagliga arbetet vid de arkiv-
förvarande avdelningarna men framförallt vid SVAR, som främst skannar mikro-
film, och MKC. Skanningen av kyrkliga folkbokföringshandlingar har fortsatt 
med tyngdpunkt på material från Uppsala och Östersunds landsarkivregioner. 
Omkring 60 statliga och kommunala myndigheter har anförtrott digitaliserings-
uppdrag åt MKC. Den största uppdragsgivaren har varit KB, som uppdragit åt 
MKC både att bedriva löpande digitalisering av dagstidningarnas pliktexemplar 
och att digitalisera äldre tidningsmaterial.

 Det ingår bland de dagliga uppgifterna för flertalet av Riksarkivets avdelningar 
att på olika sätt öka allmänhetens, forskarnas och andra myndigheters kunskaper 
om de arkiv som myndigheten bevarar och tillhandahåller. Insatserna görs till stor 
del på internet, det vill säga på riksarkivet.se och sociala medier, men också genom 
kurser, föredrag och visningar på verksamhetsställena. Särskilda insatser görs för 
barn och unga. Visningar och andra riktade aktiviteter har genomförts för skol-
barn, skolungdomar, studenter och nyanlända. Under året har Riksarkivet lanse-
rat den webbaserade arkivpedagogiska resursen Möt källorna. Syftet är att erbjuda 
ett lustfyllt lärande genom utforskning av historiska dokument och att på samma 
gång stimulera till källkritiskt tänkande.

tillhandahålla arkiv
Linjearbetet inom processområdet har utförts av regionala och nationella divisio-
nerna, när det gäller digitalt och audiovisuellt material i samverkan med divisio-
nen för verksamhetsstöd.

Tabell 10 visar mätbara prestationer inom processområdet under treårsperio-
den 2015–2017. Antalet forskarbesök har fluktuerat under perioden, men är lång-
siktigt på nedåtgående. Till jämförelse med periodens siffror kan nämnas att anta-
let besökare så sent som åren 2008 och 2009 uppgick till mellan 77 000 och 78 000. 
Också mängden framtagna volymer har sjunkit – sedan 2008 har antalet växlat 
mellan som mest 164 000 (2010 och 2011) och som lägst årets antal, knappt 102 000. 
Utlämnande av ljud, video, film och digitala handlingar har huvudsakligen skett 
vid avdelningarna i Stockholm.

De för ett par år sedan införda reglerna för fjärrlån har inskränkt antalet exter-
na utlån i avsikt att skydda handlingarna. Fjärrlånen har till största delen ersatts av 
digitalt tillhandahållande, det vill säga av att beställaren får ta del av inskannade 
handlingar. 

Antalet diarieförda forskarförfrågningsärenden har under treårsperioden sjun-
kit. Åren 2008 och 2009 låg antalet förfrågningar på omkring 135 000 till 137 000 
(utom folkbokföringsärenden), det vill säga klart över de båda senaste verksam-
hetsårens antal men något under 2015 års siffror.
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Tabell 10. Prestationer inom processområdet 
Tillhandahålla arkiv

2017 2016 2015

Forskarbesök, antal 44 333 46 186 44 814
Framtagna volymer, antal 101 701 129 295 158 817
Elektroniska arkiv, antal låneärenden 100 41 86
Externa utlån, antal volymer 608 758 618
Besvarande av skriftliga förfrågningar, antal  
ärenden exklusive folkbokföringsärenden

114 916 118 208 140 046

Folkbokföringsärenden, antal 20 739 26 025 22 597

Tabell 11 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess-
  området.

Tabell 11. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
Tillhandahålla arkiv (i tkr)

2017 2016 2015

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Tillhandahålla  
i läsesal

44 103 6 751 42 658 6 336 39 700 6 128

Besvara förfråg-
ningar

98 775 16 619 94 171 17 163 81 986 15 139

Avgiftsbelagd verk- 
samhet med full 
kostnadstäckning 

11 127 13 849 5 668 5 142 4 251 4 488

SUMMA 154 005 37 219 142 497 28 641 125 937 25 756

I varje forskarexpedition finns datorer som är fritt tillgängliga för att ge besökarna 
snabb och enkel åtkomst till den information som de behöver under sina studier i 
arkiven. För dessa datorer har skapats en myndighetsgemensam plattform, som 
under året införts i alla Riksarkivets forskarexpeditioner. Därmed finns överallt 
samma grunduppsättning av informationskällor tillgänglig i ett användarvänligt 
gränssnitt. Självbetjäningskameror erbjuds i flertalet av myndighetens läsesalar. 
Planering pågår för att införa trådlöst nätverk för besökarna.

Riksarkivets omfattande arbete med att tillhandahålla uppgifter ur allmänna 
handlingar återgår på bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och är därför ett 
åliggande som inte kan eftersättas. Men myndigheten får också frågor som kan be-
svaras utan tillgång till arkivmaterialet. I syfte att förbättra servicen gentemot frå-
geställarna och samtidigt avlasta de arkivförvarande avdelningarna infördes 2016 
en försöksverksamhet med myndighetsgemensam kundtjänst på telefon. Kund-
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tjänstens uppgift är att ta emot inkommande frågor och att informera om de arkiv 
som Riksarkivet förvarar. Försöksverksamheten har under året utvärderats av en 
extern granskare, som föreslagit ett antal utvecklingsåtgärder. 

Det dagliga arbetet vid Riksarkivets arkivförvarande avdelningar består, som 
framgår av den ovan redovisade statistiken, till mycket stor del i att besvara inkom-
na förfrågningar. Arbetet innebär ofta tidsödande sökningar i arkivbestånden och 
inte sällan sekretessbedömningar. För att effektivisera verksamheten har myndig-
heten under året förbättrat frågeformulären på riksarkivet.se samt utvecklat ruti-
nerna för släktutredningar, utdrag ur folkbokföringen och servitutsutredningar 
samt för lagring av filer som expedieras till beställare. Försök har gjorts med ett 
wikibaserat handläggarstöd.

Övrig kärnverksamhet
Riksarkivet ska enligt sin instruktion ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt 
Diplomatarium samt verka för ökad kunskap grundad på forskning och samver-
kan med andra, exempelvis universitet och högskolor. Myndigheten har också 
hand om statens heraldiska verksamhet och ska verka för att bestämmelser om Sve-
riges flagga följs.

Tabell 12 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom om-
rådet Övrig kärnverksamhet. Utöver de verksamheter som nämnts ovan redovisas 
kostnader och intäkter för externfinansierade projekt vid myndigheten.

Tabell 12. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom området
Övriga verksamheter (i tkr)

2017 2016 2015

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Svenskt biografiskt 
lexikon

5 380 32 5 627 33 4 672 56

Svenskt Diploma-
tarium

4 608 0 3 518 0 3 252 28

Heraldik 1 946 12 2 014 8 1 583 9

Digisam 140 22 7 231 0 6 836 0

Externa projekt 21 227 0 5 402 0 21 507 0

Avgiftsbelagd 
verksamhet med 
full kostnads- 
täckning

117 164 170 113 101 101

SUMMA 33 418 230 23 964 153 37 951 194
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vetenskaplig utgivning
Riksarkivets vetenskapliga utgivning bedrivs främst genom enheterna Svenskt bio-
grafiskt lexikon (SBL) och Svenskt Diplomatarium. Till det senare knöts år 2012  
det historisk-topografiska verket Det medeltida Sverige, vars utgivning finansieras 
av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Utgivningsverk-
samheten vid såväl SBL som Svenskt Diplomatarium bedrivs i aktiv samverkan 
med det internationella forskarsamhället. Bland annat har Riksarkivet medverkat 
vid lanseringen av Finlands diplomatarium, Diplomatarium Fennicum.

Under året har häfte 169 av Svenskt biografiskt lexikon utkommit av trycket, lik-
som historiken Svenskt biografiskt lexikon 100 år. Hundraårsjubileet firades i no-
vember vid en sammankomst med många externa gäster. Ett omfattande arbete har 
lagts ned på att kvalitetssäkra och utveckla den databas, som ligger till grund för 
SBL:s digitala version. Den sistnämnda finns tillgänglig både på riksarkivet.se  
och som applikation för mobiltelefoner. Den digitala versionen har haft i genom-
snitt 40 000 besökare (unika IP-adresser) i månaden.

I december utkom Svenskt Diplomatarium 1380 av trycket. Därigenom har band 
XI (1376–1380) av detta verk fullbordats. Samtidigt har arbetet fortsatt på diploma-
tariets huvudkartotek (SDHK) och den elektroniska utgivningen. I verket Det me
deltida Sverige är flera volymer under arbete. I den anslutande serien Studier till Det 
medeltida Sverige har en undersökning av Vårfruberga klosters jordebok från 
1200-talet utkommit.

Det finns inom myndigheten flera skriftserier med vetenskapligt eller populär-
vetenskapligt innehåll. Regelbundet utkommer Riksarkivets årsbok, som 2017 haft 
temat Arkivguld. Utgivningen omfattar också tematiska arkivguider, vilkas syfte 
är att ge forskare av alla slag bättre möjligheter att till fullo utnyttja den rikhaltiga 
informationen i Riksarkivets bestånd. Inte färre än tre arkivguider i det större for-
matet har utkommit under året, nämligen Utrikesförvaltningens källor 1520–2000, 
Källor till invandringens historia 1840–2000 och Ett västsvenskt kulturarv. De en
skilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

heraldisk verksamhet
Riksarkivets heraldiska enhet handlägger frågor om statens och myndigheternas 
symboler samt Sveriges flagga. Enheten har under året yttrat sig i runt 250 ärenden, 
varav 14 varit yttranden till länsstyrelser eller Patent- och registreringsverket i en-
lighet med lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 
(1970:498) eller förordningen om vissa officiella beteckningar (1976:100). Några 
principiellt viktiga ärenden, som också väckt ett betydande intresse hos allmänhet 
och medier, har berört kommunvapnen för Kalmar, Mora, Mölndal och Sölvesborg 
samt antagandet av en officiell flagga för Region Skåne. Heraldiska nämnden har 
hållit tre sammanträden och avgett nio yttranden i tillstånds- och varumärkes-
ärenden.
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Sammantaget 15 modellritningar till vapen, fanor, emblem, logotyper och me-
daljer har levererats. Merparten av ritningarna har skapats för Försvarsmakten. 
Bland de övriga märks särskilt vapnen för prins Gabriel, hertig av Dalarna, och den 
nye biskopen i Karlstads stift. Modellritningarna kommer på sedvanligt sätt att 
presenteras i Riksarkivets årsbok.

Enhetens personal har vid flera tillfällen informerat om historisk och samtida 
heraldik, både i Stockholm och på andra håll i landet. I Riksarkivets lokaler i Ma-
rieberg har en utställning kallad Sigill, vapen & logotyp: ett historiskt perspektiv på 
kommunernas visuella identitet producerats av enheten. Den syftar till att lyfta 
fram de kommunala vapnen som ett kulturarv och är avsedd att fungera som en 
vandringsutställning.

Kompetensförsörjning
En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet. Riksarkivet ska även 
fortsättningsvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, ut-
veckla och behålla den kompetens som verksamheten vid varje given tidpunkt ef-
terfrågar. Verksamhetens mål styr kompetensförsörjningen, som därmed är inte-
grerad med verksamhetsfrågorna.

Riksarkivet har under verksamhetsåret vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa 
att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som åligger myndigheten. Ett fler-
tal aktiviteter har genomförts inom ramen för en myndighetsövergripande färd-
plan. Planen är ett resultat av den tidigare genomförda genomlysningen av myndig-
hetens organisationskultur. 

En av dessa aktiviteter har varit den organisationsförändring som innebär att 
processorganisationen utgår den 1 januari 2018. För att tillvarata den kompetens 
som processorganisationen genererat kommer en överlämnandekonferens att hål-
las i början av kommande verksamhetsår. I den nya organisationen kommer upp-
drag som verksamhetsutvecklare att knytas till avdelningscheferna, något som 
kommer att skapa nya utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Riksarkivets ledningsgrupp har under året fortsatt sitt arbete med verksamhets- 
och kulturutveckling, i vilket kompetensförsörjningsfrågorna har sin givna plats. 
En förstudie av ett ledarskapsprogram har beställts, och en workshop har genom-
förts med ledningsgruppen. Förutom de nämnda aktiviteterna har ett antal indi-
viduella insatser i form av exempelvis coachning, livs- och karriärplanering samt 
grundläggande utbildning i ledarskap genomförts. Under året har ett antal med-
arbetare utnyttjat möjligheten att delta i programmet för internpraktik, vilket är 
utvecklande både för individen och myndigheten.

I de rekryteringar som genomförts under året har tillgången på relevant kom-
petens genomgående varit god. De mycket stora pensionsavgångarna under de när-
maste åren innebär ändå en utmaning. Kompetens måste tillföras inom nya områ-
den samtidigt som stora delar av den kompetens som försvinner måste ersättas. 
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Riksarkivet bedömer, trots detta, att myndigheten även fortsättningsvis kan attra-
hera, utveckla och behålla efterfrågad kompetens.

Sammanfattningsvis bedömer Riksarkivet att de åtgärder som genomförts un-
der året, och de som är planerade inför kommande år, på ett bra sätt bidrar till att 
säkerställa myndighetens nuvarande och framtida kompetensbehov.

Avgiftsbelagd verksamhet
Riksarkivet har enligt regleringsbrevet krav på redovisning av avgiftsbelagd verk-
samhet. 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 
redovisas utöver dessa tabeller endast vissa kommentarer till det ekonomiska ut-
fallet. Det verksamhetsmässiga utfallet redovisas under respektive processområde.

avgiftsbelagd verksamhet med  
full kostnadstäckning

Tabell 13. Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning (i tkr)

+/– t.o.m.             +/–           Intäkter           Kostnader         +/–  Ack +/–

Verksamhet
2015

Utfall
2016
Utfall

2017
Utfall

2017
Budget

2017
Utfall

2017
Budget

2017
Utfall

2017
Utfall

Digitalt till- 
gängliggörande  
vid SVAR

1 863 2 033 9 843 10 600 10 185 10 600 –342 3 554

Digitaliserings- 
tjänster

–2 243 –1 414 28 639 21 500 35 115 21 500 –6 476 –10 133

Heraldisk upp-
dragsverksamhet

0 0 164 90 85 90 79 79

Stöd till 
arkivbildare

656 –237 475 1 000 307 1 500 167 586

Övrig uppdrags-
verksamhet

450 261 2 943 7 500 2 846 7 000 96 807

SUMMA 726 643 42 064 40 690 48 538 40 690 –6 475 –5 106
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Digitaliseringstjänster visar på ett kraftigt underskott för 2017 vilket beror på 
bouppteckningsprojektet (BOU) som avslutades förra året. De stora initiala kost-
naderna kommer på några års sikt att innebära ökade intäkter och en ekonomi i ba-
lans men hittills är underskottet nära 10 miljoner kr. Övriga digitaliseringstjänster 
uppvisar ett mindre underskott men både intäkter och kostnader är högre än bud-
geterat. Ackumulerat ligger resultatet nära noll. Digitalt tillgängliggörande vid 
SVAR har de senaste åren vänt ett ackumulerat underskott till ett överskott genom 
en återhållsam kostnadspolitik. Under hösten sjönk intäkterna märkbart efter att 
beslutet om att släppa den digitala informationen fri offentliggjordes. Samtidigt 
sjönk kostnaderna något och resultatet hamnade strax under noll. Inom område-
na Stöd till arkivbildare och Övrig uppdragsverksamhet är både intäkter och kost-
nader betydligt lägre än budgeterat men resultatet ligger nära noll.

övrig avgiftsbelagd verksamhet 
För övrig avgiftsbelagd verksamhet ska enligt regleringsbrevet endast de samman-
lagda intäkterna redovisas. Dessa uppgår till 54 260 tkr vilket är 15 560 tkr högre än 
budgeterat. De största intäkterna är avgifter för mottagande, bevarande och vård 
av arkivhandlingar. Dessa avgifter uppgår till 35 283 tkr, fördelat på statliga myn-
digheter 29 163 tkr och enskilda arkiv 6 120 tkr. Skillnaden mot budget är 6 283 tkr 
högre. Till intäkter av övrig avgiftsbelagd verksamhet hör också avgiftsintäkter 
 enligt 4 § avgiftsförordningen och utredningsuppdrag som går utöver service-
skyldigheten enligt förvaltningslagen (ersättning för svar på forskarförfrågning-
ar). Dessa intäkter är 2 113 tkr högre än budgeterat. 

Statsbidrag till enskilda arkiv och  
regional kulturverksamhet 

Riksarkivet har efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv, och i enlighet 
med uppdrag i instruktionen samt förordningen (2007:1368) om statsbidrag till en-
skilda arkiv, beslutat om bidrag till nio centrala eller rikstäckande institutioner 
med 8 425 tkr från ramanslaget. Vidare har 453 tkr beviljats som bidrag från Statens 
kulturråds ramanslag till två regionala institutioner i Stockholms län enligt för-
ordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Årets anslag för Riksarkivets bidragsgivning till enskilda arkiv utanför kultur-
samverkansmodellen har varit 8 451 tkr. Med detta anslag har även Samarbetsrå-
dets för enskilda arkiv verksamhet finansierats.
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Användning av FoUanslaget 
Riksarkivet ska enligt regleringsbrevet redovisa hur myndigheten använt eller för-
delat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturom-
rådet (FoU-medel). Redovisningen ska omfatta vilka strategiska prioriteringar som 
legat till grund för användningen eller fördelningen av medel, vilka insatser som 
finansierats eller delfinansierats av anslaget under året, på vilket sätt insatserna för-
väntas bidra till kulturområdets utveckling samt en resultatbedömning av genom-
förda insatser.

Riksarkivets FoU-verksamhet finansieras dels med FoU-medlen, dels med ex-
terna medel. Som framgår av denna årsredovisning bedriver myndigheten en om-
fattande FoU-verksamhet med stöd av externa finansiärer, däribland Riksbankens 
Jubileumsfond, Kungl. Vitterhetsakademien och Europeiska kommissionen.

Under 2017 har Riksarkivet genomfört flera större förändringar inom FoU-om-
rådet, med syfte att stärka sin position inom den svenska forskningsinfrastruktu-
ren. Ett ansökningssystem för FoU-medlen har introducerats, och en berednings-
grupp tillsatts. Därtill har tydligare riktlinjer för hur medlen ska användas införts, 
liksom nya strategiska prioriteringsområden som ersätter det tidigare FoU-pro-
grammet. Systemet ska tas i bruk till fullo under 2018.

Definitionen av forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Riksarkivet grun-
dar sig dels på OECD:s Frascatimanual från 2002, dels på det uppdrag som reger-
ingen gav kulturmyndigheterna då FoU-medlen i sin nuvarande form inrättades 
budgetåret 1995/1996. Följaktligen bekostar Riksarkivets FoU-medel verksamhet 
som:

 ■ systematiskt och metodiskt söker efter ny kunskap inom Riksarkivets verksam-
hetsområden (forskning); alternativt utnyttjar vetenskaplig kunskap för att ut-
veckla nya produkter, verktyg, system, processer eller metoder som stöd till 
Riksarkivets ordinarie verksamhet (utvecklingsarbete)

 ■ svarar på ett kunskapsbehov som Riksarkivet eller det svenska arkivväsendet i 
stort har för att kunna bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt, eller 
som främjar forskarsamhällets intressen 

 ■ bedrivs i projektform.

FoU-medlen används för att fylla kunskapsbehov inom ett flertal aspekter av Riks-
arkivets breda ansvarsområde. Ett särskilt ansvar tas för forskarsamhällets behov 
av tillgång till arkivmaterial. Därför utgör uppbyggnad av digitala informations-
infrastrukturer, liksom författandet av arkivguider och övriga insatser som ökar 
kunskapen om arkiven, prioriterade delar inom FoU-verksamheten. 

Årets FoU-anslag har uppgått till 10 876 tkr. Anslagsförbrukningen under året 
har uppgått till 11 098 tkr. Medlen har använts till ett tjugotal olika projekt. Tre av 
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dessa har avsett utveckling av standarder och digitala bevarandeformat till stöd för 
Riksarkivets normerande verksamhet. Fem projekt har handlat om bevarandepro-
blematik, och då i synnerhet frågor kring surt papper, bevarande av foto och film 
samt klimatet i arkivlokaler. Fem projekt har fokuserat på ökad kunskap om arki-
ven, bland annat genom författandet av arkivguider. Ytterligare två har rört sig 
inom tillgängliggörandets problemområden, genom vidareutveckling av digitala 
registreringssystem.

Dessutom har Riksarkivet med FoU-medlen medfinansierat fem större svenska 
och internationella samarbetsprojekt. Tre av dessa bygger nya, tvärvetenskapliga 
forskningsinfrastrukturer. Inom projektet TORA (Topografiskt register på RA), 
som stöds av Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien och som be-
drivs i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, KB, Uppsala universi-
tet och Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklas en nationell standard för att länka 
historiska databaser till geografiska enheter. SwedPop är en nationell infrastruktur 
för forskning som beviljats finansiering av Vetenskapsrådet i fem år från och med 
2018. Medlemmar i SwedPop-konsortiet är förutom Riksarkivet även Stockholms 
stadsarkiv och universiteten i Göteborg, Lund och Umeå. Syftet med SwedPop är 
att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en ge-
mensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Inom det 
språkteknologiska projektet SweClarin, som finansieras av Vetenskapsrådet och 
utgör en del av det europeiska infrastrukturprojektet Clarin, utvecklas nya ana-
lysverktyg för humanister och samhällsvetare. Ett fjärde projekt, Co:op, har som 
tidigare framgått stöd från Europeiska kommissionen och handlar om europeisk 
kunskapsförmedling inom arkivområdet. Slutligen har man inom det internatio-
nella projektet PREFORMA, även det med bidrag från Europeiska kommissionen, 
utvecklat valideringsverktyg i öppen källkod för tre standardiserade format för 
långsiktigt bevarande av digitala filer. 

Utöver den FoU-medelsfinansierade verksamheten bedriver Riksarkivet forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet inom ramen för det ordinarie förvaltningsan-
slaget, framför allt genom den vetenskapliga utgivning som sker genom enheterna 
Svenskt Diplomatarium och Svenskt biografiskt lexikon. 

Liksom forskning och utveckling överhuvudtaget måste Riksarkivets använd-
ning av FoU-anslaget ses i ett utsträckt tidsperspektiv. Den långsiktiga inverkan av 
årets insatser är svår eller omöjlig att bedöma. I det korta perspektivet kan konsta-
teras att Riksarkivet har tagit betydelsefulla steg framåt mot nya forskningsinfra-
strukturer till stöd för storskalig, tvärvetenskaplig forskning inom humaniora, 
samhällsvetenskap och medicin. Myndigheten har också satsat på kunskaps-
utveckling inom de för arkivverksamheten grundläggande områdena bestånds-
kunskap och bevarandefrågor. Arkivguiderna bidrar till att öka kunskapen om 
Riksarkivets bestånd både inom och utom myndigheten. Riksarkivets kompetens 
i arkivlokalsfrågor liksom i frågor om bevarande av film och foto har ökat på tagligt.
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Finansiell redovisning

Kommentarer till det ekonomiska utfallet
Under 2017 har föregående års anslagssparande vänts till ett utnyttjande av anslags-
krediten både för förvaltningsanslaget (Ramanslag Uo 17 06:1 ap 1) och forsknings- 
och utvecklingsanslaget (Ramanslag Uo 17 01:4 ap 9). Avgiftsintäkterna och bi-
dragsintäkterna har ökat. Ökningen av bidragsintäkter på 10 017 tkr beror på EU- 
projektet Preforma vilket har finansierat konsultkostnader med samma belopp. To-
talt har kostnaderna för Riksarkivet stigit med 31 926 tkr. Den största kostnadsök-
ningen återfinns på personalsidan där ett flertal vakanser har tillsatts under året. 

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 redovisnings-
sed. En beloppsgräns om 50 tkr tillämpas på periodavgränsningsposter. Som trans-
fereringar redovisas bidragen till enskilda arkiv under förvaltningsanslaget.

Större förskottsbetalningar för leveranser från upphörda myndigheter och 
myndigheter som genomfört större omorganisationer eller där verksamheter över-
förts till annan myndighet har periodiserats med utgångspunkt från faktiskt upp-
arbetade kostnader 2017. Belopp anges i tkr om inte annat anges.

Värderingsprinciper
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 inköpta program och licenser tas upp som en immateriell anlägg-
ningstillgång 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 lå-
nefinansieras.
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Immateriella tillgångar

Egenutvecklade IT-system och inköpta program och licenser (rättigheter)            5 år

Materiella tillgångar

Hyllinredning till arkiv, förbättringsutgifter på arkivlokaler                               25 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 ford-
ringar respektive skulder.

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 
då det verkliga värdet bedömts vara så lågt att det inte motiverar en varulager-
värdering.

Övrigt

sponsormedel
Riksarkivet har inte tagit emot sponsormedel under 2017.
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Resultaträkning 

Tabell 14.

Belopp i tkr Not Utfall 2017 Utfall 2016

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag   1 388 028 377 101
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 96 323 92 396
Intäkter av bidrag 3 28 806 18 789
Finansiella intäkter 4 603 664
Summa verksamhetens intäkter 513 760 488 951

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 –288 330 –268 543
Kostnader för lokaler 6 –119 692 –117 755
Övriga driftskostnader 7 –84 463 –76 972
Finansiella kostnader 8 –532 –406
Avskrivningar och nedskrivningar –27 218 –24 633
Summa verksamhetens kostnader –520 234 –488 309

Verksamhetsutfall –6 475 643

Transfereringar 9
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag

9 342 9 432

Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag

600 885

Lämnade bidrag –9 942 –10 317
Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 10 –6 475 643
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Tabell 15.

Belopp i tkr Not Utfall 2017 Utfall 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 11 35 924 44 843
Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 12 524 1 069
Summa immateriella anläggningstillgångar 36 448 45 911

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 4 973 4 189
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 70 241 69 776
Kulturtillgångar 15 29 825 29 825
Summa materiella anläggningstillgångar 105 039 103 790

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 515 7 450
Fordringar hos andra myndigheter 16 18 981 26 991
Övriga kortfristiga fordringar 151 146
Summa kortfristiga fordringar 24 647 34 588

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 17 30 986 29 728
Upplupna bidragsintäkter 18 7 045 1 606
Övriga upplupna intäkter –256 246
Summa periodavgränsningsposter 37 774 31 580

Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 19 5 655 –1 828
Summa avräkning med statsverket 5 655 –1 828

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 9 657 19 234
Kassa och bank 21 1 792 1 874
Summa kassa och bank 11 448 21 108

SUMMA TILLGÅNGAR 221 012 235 149

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 22
Statskapital 29 825 29 825
Balanserad kapitalförändring 1 368 726
Kapitalförändring enligt resultaträkningen –6 475 643
Summa myndighetskapital 24 718 31 193

Avsättningar 23
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 869 614
Övriga avsättningar 1 107 0
Summa avsättningar 1 976 614

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 24 108 930 120 302
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 25 11 662 8 613
Leverantörsskulder 17 297 17 079
Övriga kortfristiga skulder 26 6 488 6 389
Summa skulder m.m. 144 376 152 382

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 27 24 681 25 928
Oförbrukade bidrag 28 5 939 10 782
Övriga förutbetalda intäkter 29 19 322 14 250
Summa periodavgränsningsposter 49 942 50 960

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 221 012 235 149

Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga
Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Anslagsredovisning

Tabell 16. Redovisning mot anslag (i tkr)

Anslag

Ingående
över-

förings-
belopp

Årets till- 
delning

enligt 
regle- 

rings brev
Indrag-
ningar

Totalt
disponi-

belt
belopp Utgifter

Utgående 
över-

förings-
belopp Not

Uo 17 6:1  
Riksarkivet
(Ramanslag)
ap. 1 Riksarkivet 
(ram) 4 419 378 688 0 383 107 386 971 –3 864 30

Uo 17 1:6  
Bidrag till 
regional kultur-
verksamhet
(Ramanslag)
ap. 5 Bidrag till 
regional arkiv-
verksamhet 
(ram) 0 453 0 453 453 0 31

Uo 17 1:4  
Forsknings- och 
utvecklings-
insatser inom 
kulturområdet
(Ramanslag)
ap. 9 Riksarkivet 
(ram) 131 10 876 –131 10 876 11 098 –222 32

SUMMA 4 550 390 017 –131 394 567 398 522 –4 086
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Not 1 Intäkter av anslag 2017 2016

Enligt resultaträkningen
Intäkter av anslag 388 028 377 101
Medel från statsbudgeten för finanisering av bidrag 9 342 9 432
Semesterlöneskuld 1 152 1 169
Anslagsfinansierad kulturtillgång 0 4 590
Summa 398 522 392 292

Enligt anslagsredovisningen
Summa nettoutgifter 398 522 392 292

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2017 2016

Intäkter enligt avgiftsförordningen 4 § 1) 10 428 8 188
Intäkter med full kostnadstäckning 42 064 40 826

Övriga intäkter 2) 43 832 43 383

Summa 96 323 92 396

1) Avser intäkter för kurser och konferenser, uthyrning av lokaler, konsultuppdrag m.m. 
2) Avser leveransintäkter, intäkter för ordnings- och förteckningsarbete, fors karförfrågningar, 

uthyrning samt bokbinderi och konser ve ring m.m. 

Not 3 Intäkter av bidrag 2017 2016

Posten består av bidrag från
Statliga finansiärer 1) 13 944 14 270
Icke-statliga finansiärer 4 481 3 448
Mellanstatliga organ 2) 10 381 1 071

28 806 18 789
1) Den största inomstatliga finansiären är Arbetsförmedlingen, varifrån bidrag med 8 880 tkr  
(8 587 tkr) har bokförts.
2) Ökningen beror på ökade bidrag gällande EU-projektet PREFORMA.

Not 4 Finansiella intäkter 2017 2016

Ränteintäkter på lån hos Riksgäldskontoret 588 611
Övriga finansiella intäkter 15 53

603 664

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges. Föregående års siffror inom parentes.
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Not 5 Kostnader för personal 2017 2016

Lönekostnader (exkl. avgifter) 191 817 184 052
Arbetsgivaravgifter, premier, övriga avgifter   91 656 85 376
Aktivering av lön för egenutvecklade anläggningstillgångar –872 –6 050
Övriga personalkostnader 5 728 5 166

288 330 268 543
Varav arvoden och andra ersättningar 404 665

Not 6 Kostnader för lokaler 2017 2016

Hyror 109 369 107 924
Övriga lokalkostnader 10 323 9 831

119 692 117 755

Not 7 Övriga driftkostnader 2017 2016

Övriga driftkostnader 84 463 76 972

I beloppet ingår ersättningar till Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och Värmlandsarkiv 
för arkivuppgifter enligt förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala 
arkivmyndigheter med 23 801 tkr (23 358 tkr).

Not 8 Finansiella kostnader 2017 2016

Räntekostnader för räntekonto i Riksgäldskontoret 362 381
Övriga finansiella kostnader 169 25

532 406

Not 9 Transfereringar – lämnade bidrag 2017 2016

Bidrag till enskilda arkiv 9 089 8 984
Bidrag till regionala arkivinstitutioner 1) 453 448
Bidrag till övriga myndigheter 0 85
Bidrag till privata företag 400 800

9 942 10 317
1) Riksarkivet får disponera 453 tkr (anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag) 
ap. 5) hos Statens kulturråd för fördelning regio nalt till institutioner som inte omfattas av samver-
kansmodellen. Avser utbetalningar/transfereringar av bidrag till enskilda arkiv.
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Not 10 Årets kapitalförändring 2017 2016

Avgiftsfinansierad verksamhet
Digitalt tillgängliggörande –342 2 033
Digitaliseringstjänster –6 476 –1 414
Heraldisk verksamhet 79 0
Stöd till arkivbildare 167 –237
Övriga uppdrag 96 261

–6 475 643

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling 2017-12-31 2016-12-31

IB anskaffningsvärde 76 809 68 452
Årets anskaffningar 1 231 8 357
Avgår anskaffningsvärde för utrangeringar –1 188
Anskaffningsvärde UB 76 852 76 809

IB ackumulerade avskrivningar 31 967 25 048
Årets avskrivningar 10 149 6 918
Avgår ackumulerade avskrivningar för utrangeringar –1 188
Ackumulerade avskrivningar UB 40 927 31 967
Bokfört värde 35 924 44 843

Not 12 Rättigheter och andra immateriella  
anläggnings tillgångar

 
2017-12-31

 
2016-12-31

IB anskaffningsvärde 2 701 2 661
Årets anskaffningar 0 40
Anskaffningsvärde UB 2 701 2 701

IB ackumulerade avskrivningar 1 632 1 024
Årets avskrivningar 545 608
Ackumulerade avskrivningar UB 2 177 1 632
Bokfört värde 524 1 069

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2017-12-31 2016-12-31

IB anskaffningsvärde 38 311 38 285
Årets anskaffningar  1 833 27
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar –83 0
Anskaffningsvärde UB 40 060 38 311

IB ackumulerade avskrivningar 34 122 32 677
Årets avskrivningar 1 048 1 445
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar –83 0
Ackumulerade avskrivningar UB 35 087 34 122
Bokfört värde 4 973 4 189
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Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2017-12-31 2016-12-31

IB anskaffningsvärde 312 123 300 915
Årets anskaffningar 15 941 11 208
Avgår anskaffningsvärde för utrangeringar  –6 172 0
Anskaffningsvärde UB 321 891 312 123

IB ackumulerade avskrivningar 242 346 226 685
Årets avskrivningar 15 476 15 661
Avgår ackumulerade avskrivningar för utrangeringar    –6 172 0
Ackumulerade avskrivningar UB     251 650 242 346
Bokfört värde 70 241 69 776

Not 15 Kulturtillgångar 2017-12-31 2016-12-31

IB anskaffningsvärde 29 825 25 235
Årets anskaffningar 0 4 590
Anskaffningsvärde UB 29 825 29 825

Bokfört värde 29 825 29 825

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31

Mervärdesskatt 9 479 8 678
Kundfordringar hos andra myndigheter 9 475 18 288
Övriga fordringar 27 25

18 981 26 991

Not 17 Förutbetalda kostnader 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader inomstatliga 4 159 4 101
Förutbetalda hyreskostnader utomstatliga 23 518 23 591
Övriga förutbetalda kostnader 3 308 2 036

30 986 29 728

Förutbetalda hyreskostnader avser 1:a kvartalet 2018.

Not 18 Upplupna bidragsintäkter 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna bidrag från inomstatliga finansiärer 948 834
Upplupna bidrag från utomstatliga finansiärer 6 097 773

7 045 1 606
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Not 19 Avräkning med statsverket 2017-12-31 2016-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 0 0
Redovisat mot anslag 453 448
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats  
till icke räntebärande flöde –453 –448
Fordringar/skulder avseende anslag  
i icke räntebärande flöde

0 0

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans –4 550 –10 310
Redovisat mot anslag 398 069 391 844
Anslagsmedel som tillförts räntekonto –389 564 –386 084
Återbetalning av anslagsmedel 130 0
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 4 086 –4 550

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte  
har redovisats mot anslag
Ingående balans 2 722 3 891
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln –1 152 –1 169
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har  
redovisats mot anslag

1 569 2 722

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans 0 0
Inbetalningar i icke räntebärande flöde –453 –448
Utbetalningar i icke räntebärande flöde 453 448
Saldo 0 0

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0

Summa Avräkning med statsverket 5 655 –1 828

Not 20 Behållning räntekontot i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 9 657 19 234

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret  
(enl. 7 kap 4 § budgetlag)

55 000 55 000

Räntekontokrediten har högst utnyttjats med 4 798 tkr (0 tkr).

Not 21 Kassa och bank 2017-12-31 2016-12-31

Kassa 14 14
Bank, valutakonto 1 778 1 860

1 792 1 874
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Not 22 Myndighetskapital

Stats-
kapital

Balanserad 
 kapital- 

förändring, 
 avgifts- 
belagd 

 verksamhet

Kapital- 
förändring 

 enligt  
resultat- 

räkningen

Summa

Utgående balans 2016 29 825 726 643 31 193

Ingående balans 2017 29 825 726 643 31 193

Föregående års kapitalförändring 643 –643 0
Årets kapitalförändring –6 475 –6 475

Summa årets förändring 643 –7 117 –6 475

Utgående balans 2017 29 825 1 368 –6 475 24 718

Not 23 Avsättningar  2017-12-31 2016-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 614 1 380
Årets pensionskostnad 734 2
Årets pensionsutbetalningar –478 –768
Utgående avsättning 869 614

Avsättning för omställning
Ingående avsättning 0 0
Årets förändring 1 107 0
Utgående avsättning 1 107 0

Not 24 Lån i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31

Lån till anläggningstillgångar vid årets början 120 302 124 793
Nya lån under året 15 135 21 212
Amorteringar under året –26 507 –25 703
Utgående balans 108 930 120 302

Låneram (enl. 7 kap 1 § budgetlagen) 138 000 143 000

Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31

Arbetsgivaravgifter och premier 5 353 5 093
Leverantörsskulder statliga 4 794 2 860
Utgående mervärdesskatt 1 515 659

11 662 8 613
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Not 26 Övriga kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Personalens källskatt 4 771 4 491
Övriga skulder 1 716 1 897

6 488 6 389

Not 27 Upplupna kostnader 2017-12-31 2016-12-31

Semesterlöneskuld 21 863 21 422
Övriga upplupna kostnader 2 814 4 210
Retroaktiva löner 4 296

24 681 25 928

Not 28 Oförbrukade bidrag 2017-12-31 2016-12-31

Bidrag från inomstatliga finansiärer 2 986 1 646
Bidrag från utomstatliga finansiärer 2 953 9 136

5 939 10 782

Beräknad användning per tidsintervall
Inom 3 månader 1 300 5 765
3 månader till 1 år 2 308 1 603
1 år till 3 år 1 999 3 095
Överstigande 3 år 332 319

Not 29 Övriga förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Övriga förutbetalda intäkter – inomstatliga 14 169 7 873
Övriga förutbetalda intäkter – utomstatliga 5 153 6 377

19 322 14 250

Ökning för inomstatliga övriga förutbetalda intäkter beror på inleveransen av arkiv från Riks-
utställningar som upphörde som myndighet 2017-05-31.
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Not 30 Riksarkivet Ramanslag 17 6:1 ap 1.

Årets tilldelning på anslagsposten  17 6:1 ap 1  var totalt 378 688 tkr (375 402 tkr).
Anslagskrediten för år 2017  var 11 361 tkr (11 262 tkr). Av denna har 3 864 tkr utnyttjats.
Ingående överföringsbelopp 2017 var 4 419 tkr (10 306 tkr).

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. 
I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhi-
storisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen 
Armé-, Marin- och Flygfilm.
Under 2017 har 464 tkr (464 tkr) utbetalats enligt ovan nämnda villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts. 

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. 
Riksarkivet får använda högst 8 451 tkr för bidrag till enskilda arkiv.
Under 2017 har 8 425 tkr (8 426 tkr) utbetalats enligt ovannämnda villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Not 31 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 regleringsbrev).

Anslaget för bidrag för 2017 uppgår till 453 tkr (448 tkr), som har fördelats och utbetalats av Riks-
arkivet till regionala arkivinstitutioner i enlighet med regleringsbrevets villkor.

Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Not 32 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.  
Ramanslag 17 01:4 ap 9.

Årets tilldelning på anslagsposten  17 01:4 ap 9  var totalt  10 876 tkr (10 682 tkr).
Anslagskrediten för år 2017 är 326 tkr (320 tkr). Av denna har 222 tkr utnyttjats.
Ingående överföringsbelopp 2017 var 131 tkr (4 tkr) vilket har återbetalats.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.
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Tilläggsupplysningar

Tabell 17. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2013–2017 (i tkr)

Typ av uppgift 2017 2016 2015 2014 2013

Låneram
Beviljad 138 000 143 000 140 000 136 000 143 000
Utnyttjad 108 930 120 302 124 793 124 574 124 479
Kvar 34 070 22 698 15 207 11 426 18 521

Kontokredit hos RGK
Räntekontokredit 55 000 55 000 55 000 42 243 42 243
Max. utnyttjad under året 4 798 0 3 042 10 540 31 268

Räntor på räntekonto RGK
Ränteintäkter 588 611 314 308 474
Räntekostnader –362 –381 –305 592 1 127
Saldo 226 230 9 –284 –653

Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Budget enl. regleringsbrev 38 700 38 700 38 700 38 700 27 200
Utfall 1) 54 260 51 571 51 811 56 472 48 955
Verksamhet med full kostnadstäckning
Budget enl. regleringsbrev 40 690 40 690 33 426 31 880 32 990
Utfall 1) 42 064 40 825 32 555 33 583 27 744

Anslagskredit
Beviljad kredit Uo 17 6:1 ap 1 11 361 11 262 11 100 10 691 18 000
Beviljad kredit Uo 17 1:4  ap 9 326 320 314 311 300
Utnyttjad kredit Uo 17 6:1 ap 1 3 864 0 0 4 265 13 562
Utnyttjad kredit Uo 17 1:4 ap 9 222 0 0 0 0

Anslag m.m. 
Utgående reservation 0 0 0 0 0
Anslagssparande Uo 17 6:1 ap 1 0 4 419 10 306 0 0
Anslagssparande Uo 17 1:4 ap 9 0 131 4 23 144

Åtaganden jämfört med
Summan av tilldelade  
bemyndiganden

0 0 0 0 0

Årsarbetskrafter, anställda m.m.
Antalet årsarbetskrafter 2) 467 450 455 458 475
Medelantalet anställda 510 500 510 513 521

Driftkostnad per årsarbetskraft 3) 1 055 1 029 991 953 945

Kapital
Årets kapitalförändring –6 475 643 –3 383 5 318 –1 413
Balanserad kapitalförändring 4) –5 106 1 369 4 109 –1 209 204

1) Exkl. interna transaktioner.
2) 2013 års siffra vad gäller årsarbetskrafter var felaktig och har därför justerats.
3) Exkl. avskrivningar och finansiella kostnader. 
4) Exkl. särskilda ersättningar.
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Tabell 18. Lokalkostnader 2017 (i tkr)

Ort Hyresvärd
Lokal- 
hyror

El och  
upp-

värmning

Repara-
tioner och 
underhåll

Övriga 
drift- 

kostnader

Stockholm Fastighets AB Lysbomben 57  

Lysbomben Arkivet AB 24 799 1 360

Boetten AB 16 539 4

Försvarets Materielverk 6 004 454 217

Stockholms Hamn AB 1) 2 681 70

Ramsele Stiftelsen Arkiv & Kulturhus  
i Ramsele 1 116

Sollefteå kommun 167

Fränsta Ånge Fastighets & Industri AB 1 437 166 24

Uppsala Akademiska hus AB 11 079 83 8

Vadstena Statens fastighetsverk 10 398 377

Visby Leif Pettersson, Kometen 3 1 882 81

Lund Arkivet Lund Fastighets AB 4 333

Lunds universitet 455  1 036

Region Skåne 750 25 5

Göteborg  Klippan kulturfastigheter 8 280

Wallenstam AB 5 849 308 26

Higabgruppen 299

KGK Fastigheter 472 71

Härnösand Hemfosa MF O AB,  
ISS Facility Services AB 7 523

Klövern Härnösand AB 3 190

Östersund Intea Onkel Adam AB 333 7 20

Kungsleden Gemix AB 1 663 77
SUMMA 109 306 3 079 33 1 307

1) Hyra för Stockholm Hamn är korrigerad med –1 033 tkr för felaktig indexuppräkning före år 
2017. Tillkommer kostnader för korttidshyrda lokaler med 63 tkr och övriga lokalkostnader 
med 5 904 tkr. När det gäller hyreskontrakt för etapp 2 och 3 i Arninge (ref ab 64580005) saknas 
separat regeringsbeslut. Hyreskontraktet för etapp 1 (för vilket det finns regeringsbeslut) innehöll 
emellertid en option för etapp 2 och 3 med uppgift om omfattning, period och hyresnivåer.
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Tabell 20. Sjukfrånvaro

I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för åren 2017 och 2016. De avser sjukfrånvaron vid Riks-
arkivet räknat i procent. Nyckeltalen 1 samt 3–7 anges i procentandel av tillgänglig arbetstid. 
Nyckeltal 2 avser procentuell andel av den totala sjukfrånvaron. Uppgifterna har hämtats från 
tidsanvändningsstatistiken i personaladministrationssystemet Primula.

Nyckeltal                                               Sjukfrånvaro i procent 2017 2016

1.  Totalt 4,63 5,44

2.  Sammanhängande sjukperiod längre än 60 dagar 46,79 56,50

3.  Kvinnor 5,18 6,32

4.  Män 4,05 4,47

5.  Åldersgruppen yngre än 30 år 2,61 1,07

6.  Åldersgruppen 30–49 år 3,52 5,04

7.  Åldersgruppen 50 år och äldre 5,39 5,79

Nyckeltalen för 2017 visar jämfört med 2016 på en tydlig minskning av sjukfrånvaron.  
Minskningen har skett för både kvinnor och män och i samtliga åldersgrupper, med undantag 
för gruppen yngre än 30 år där det skett en ökning. Även andelen långtidssjukskrivna (sjukperiod 
längre än 30 dagar) av den totala sjukfrånvaron har minskat.

Tabell 19. Ersättningar till ledamöterna i insynsrådet samt ledande befattningshavare 
som utsetts av regeringen

Befattning Namn Ersättning i kr        Övriga uppdrag

Riksarkivarie,  
ordförande i insynsrådet

Karin Åström Iko 1 145 904

Ledamot av insynsrådet Inga-Lill Askersjö 2 900
Ledamot av insynsrådet Carl Eklund 2 988     
Ledamot av insynsrådet Maja Fjaestad 0 Vice ordförande i Tekniska 

museets styrelse
Ledamot av insynsrådet Olle Larsson 1 450
Ledamot av insynsrådet Max Valentin 2 900 Styrelseledamot i Fabel 

Kommunikation AB

Riksarkivet har inga framtida åtaganden för dessa ledamöter eller ledande befattningshavare 
utöver vad som framgår av allmänna avtal.

Förutom riksarkivarien bestod Riksarkivets insynsråd under verksamhetsåret 2017 av justitie-
rådet Inga-Lill Askersjö, hembygdsforskaren Carl Eklund, samhällspolitiska chefen Maja Fjaestad, 
verkställande direktören Max Valentin och lektorn Olle Larsson.
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Förkortningar
ABM Arkiv, bibliotek, museer
Arkis Arkivinformationssystem inom Riksarkivet
AVEC Arkivveckan
Co:op Community as Opportunity
eSam eSamverkansprogrammet
ESS European Spallation Source
ESV Ekonomistyrningsverket
FGS förvaltningsgemensamma specifikationer
FoU forskning och utveckling
IB ingående balans
MKC Mediakonverteringscentrum
NAD Nationella arkivdatabasen
NAPP North Atlantic Population Project
NOA Nationella Operativa Avdelningen
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PREFORMA  Preservation format for culture information/e-archives
PSI Public Sector Information
RA Riksarkivet
RA-FS Riksarkivets författningssamling
RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter
RGK Riksgäldskontoret
SASS Svenska arkiv i samverkan för synlighet
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SDHK Svenskt Diplomatariums huvudkartotek
SIS Standardiseringen i Sverige
SKL Sveriges Kommuner och Landsting
SSC Statens servicecenter
SVAR Svensk arkivinformation
SwedPop Svenska befolkningsdatabaser för forskning
tkr tusental kronor
Topotek Triggering sensibility to private collections
TORA Topografiskt register på RA
UB utgående balans
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