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Omslag: Under första världskriget utväxlades krigsfångar mellan 
å ena sidan Ryss land och å andra sidan Tyskland och Österrike-
Ungern genom det neutrala Sverige. Transporterna, som gick 
på järnväg mellan Haparanda och Trelleborg, organiserades av 
Svenska Röda Korset i samarbete med centrala och regionala 
myndigheter. Bilden är ett collage av handlingar med anknytning 
till transpor terna, bevarade hos Landsarkivet i Härnösand.  
Fotografierna, vars upphovsman är okänd, är tagna i Haparanda 
och ingår i Majoren A.G. Nilsson-Hiorts fotosamling, vol. 1.  
Collage: Mona Bergman

Illustration av Riksarkivets organisation: Maria Eriksson

Original: Maria Balke
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Riksarkivarien har ordet

efter fr åga n på r ik sa r k i v ets  tjänster är fortsatt hög. Även om besöken 
till våra läsesalar generellt minskar, så ökar användandet via digitala tjänster och 
förfrågningar. Tillkomsten av alltmer kvalificerade kommersiella digitala tjänster, 
vars råvara utgörs av arkivinformation från Riksarkivet, skapar nya kanaler till 
kulturarvet. Även om vi i dagsläget empiriskt inte kan belägga det, så innebär de 
kommersiella aktörerna med stor sannolikhet att användandet av det skrivna kul-
turarvet totalt sett ökar. Detta är ett viktigt konstaterande då Riksarkivets enskilt 
viktigaste strategiska mål anger just detta: ett ökat användande. Det är också i det 
ljuset som Riksarkivets engagemang i PSI-direktivets tillämpning och utveckling-
en mot öppen data ska ses.

Jag har vid flera tidigare tillfällen lyft fram hur starkt de sista tio till femton 
årens strukturomvandling inom den statliga förvaltningen har påverkat vår verk-
samhet. Från att nästintill undantagslöst ha varit en resurs för akademisk forsk-
ning och fritidsforskare har Riksarkivet, genom den ökade tillströmningen av re-
lativt modernt material, ställts inför nya och annorlunda efterfrågemönster. Detta 
har i sin tur haft stor betydelse för våra arbetssätt, vår kompetensförsörjning, vår 
organisering och inte minst vår självbild. En allt större del av myndighetens sam-
lade resurser används för att möta en ökad efterfrågan från företag, myndigheter 
och allmänhet som behöver Riksarkivets tjänster för tillgång till uppgifter ur arki-
ven. Uppgifter som behövs för att intyga sakförhållanden, för att hävda rättigheter 
eller för att föra handläggningen av ett ärende framåt. 

Även om Riksarkivet brottas med konsekvenserna av denna utveckling, är den 
inte alltigenom negativ. Riksarkivet ska vara en nationell resurs som informations-
förvaltare. Alla ska veta att uppgifter av stor betydelse för såväl enskilda och före-
tag som förvaltning är autentiska och oförvanskade när de kommer från Riksarki-
vet. Det omgivande samhället ska känna tillit till att Riksarkivet bevarar och över 
tid håller våra gemensamma informationsresurser tillgängliga. Samtidigt är det ett 
faktum att denna del av verksamheten i allt högre utsträckning tar resurser från 
andra viktiga områden. Det är för varje organisation av vital betydelse att tillräck-
liga medel avsätts för en fortlöpande förvaltningsutveckling. För Riksarkivets del 
handlar det också om att utifrån myndighetens uttalade sektorsansvar utveckla 
metoder och arbetssätt som kommer det totala svenska arkivlandskapet till del. 
Andra områden där vi upplever att vi börjar få svårt att tillskjuta tillräckliga resur-
ser är vården av framförallt den digitala informationen samt gemensam IT-drift. 
Jag tvingas konstatera att det råder en strukturell ekonomisk obalans i Riksarkivet. 

Riksarkivet kan inte förvänta sig att anslagsnivån förändras annat än margi-
nellt under de kommande åren. Den ekonomiska obalansen är något som vi måste 
hantera inom de givna ramarna. De åtgärder vi vidtagit och under de kommande 
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åren kommer att vidta handlar mycket om koncentration och specialisering. Det är 
i ljuset av detta som exempelvis det under året fattade beslutet om samlokalisering 
av Krigsarkivet och verksamheten i Arninge ska ses. Ytterligare samlokaliseringar 
kommer säkerligen att behöva genomföras under åren som följer.

Riksarkivet ska enligt regleringsbrevet definiera och redovisa de kvalitativa 
 aspekterna av verksamhetens resultat. Med anledning av detta har myndigheten 
valt att lyfta fram fyra kvalitativa aspekter utifrån bedömningen att de kan tjäna 
som indikatorer för att belysa resultatutvecklingen inom vitala delar av Riksarki-
vets kärnverksamhet. Valet av aspekter har gjorts utifrån perspektivet att de knyter 
an till arkivlagens portalparagraf om arkivverksamhetens syfte, till Riksarkivets 
instruktion och till Riksarkivets strategiska mål för verksamheten. Uppföljningen 
visar en god måluppfyllelse, men ger också en bild av angelägna utvecklingsområ-
den. Riksarkivet fortsätter arbetet med att på ett effektivt sätt mäta och redovisa sin 
måluppfyllelse och verksamhetens resultat utifrån ett perspektiv som lyfter fram 
samhällsnyttan. 

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

Stockholm den 18 februari 2015

   
   björ n jor del l
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Riksarkivet

Uppdrag
riksarkivets verksamhet återgår i väsentliga avseenden på tryckfrihetsförord-
ningen, som tryggar varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna 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 
2014 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 vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vid-
tas för att en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och 
Svensk E-legitimation uppnås. Uppdraget har den 11 juni 2014 redovisats till 
Näringsdepartementet.

 ■ Riksarkivet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med 
Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 
2015 till Kulturdepartementet.

 ■ Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Film-
institutet och Riksantikvarieämbetet redovisa antalet svenska projekt med kul-
turanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, inklusive de 
territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur mycket 
medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Den 
av Statens kulturråd samordnade redovisningen lämnades till Kulturdeparte-
mentet den 24 juni 2014.

Föreliggande skrift inehåller övrig redovisning. Huvuddelen av Riksarkivets kärn-
verksamhet har under året varit indelad i sju processområden:
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 ■ Arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning

 ■ Främja enskild arkivverksamhet

 ■ Hantera arkivleveranser av statligt material

 ■ Bevara arkiv

 ■ Göra arkiv tillgängliga

 ■ Öka kännedomen om arkiv

 ■ Tillhandahålla arkiv

Till detta kommer övriga kärnverksamheter, nämligen vetenskaplig utgivning och 
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.

För att uppnå en tydligare redovisning har justeringar gjorts i vissa kostnadsta-
beller sedan föregående årsredovisning. Lokalkostnader – som tidigare låg under 
posten Övrigt – har fördelats ut på aktiviteterna under respektive processområde.  
Intäkter av årliga ersättningar för arkivleveranser som tidigare redovisats under 
området Hantera arkivleveranser av statligt material har fördelats ut på områdena 
Bevara arkiv och Tillhandahålla arkiv. Dessa justeringar har bl.a. medfört föränd-
ringar vad gäller finansieringen av olika processområden.
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Tabell 1. Totala kostnader (i tkr) fördelade på organisatoriska enheter

 Divisioner 2014 2013 2012

Ledning 8 089 9 080 7 609

Digisam 7 114 6 826 4 967

Tillsynsavdelningen 8 932 7 335 2 350

Divisionen för offentlig informationshantering 13 515 13 901 13 244

Nationella divisionen 89 942 89 151 96 116

Regionala divisionen 214 405 231 836 230 093

Divisionen för verksamhetsstöd 99 495 97 279 100 927

Administrativa divisionen 19 557 20 280 16 570

SUMMA 461 049 475 688 471 876

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

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

Verksamhetsorter 2014 2013 2012

Stockholm inkl. Stadsarkivet 205 705 203 750 198 331

Ramsele SVAR 26 409 24 635 23 622

Fränsta MKC 32 072 34 149 37 847

Uppsala 29 178 30 164 30 727

Vadstena 26 488 31 416 31 805

Visby 9 563 9 150 9 114

Lund 34 264 40 801 37 048

Göteborg 36 197 38 075 39 333

Härnösand 44 836 47 194 48 213

Östersund 9 226 9 381 9 804

Malmö, Stadsarkivet 2 189 2 142 1 357

Karlstad, Värmlandsarkiv 4 921 4 830 4 676

SUMMA 461 049 475 688 471 876

Anm. Interna intäkter och interna kostnader redovisas i resultaträkningen i kontoklassen 9.
I tabell 1 ovan redovisas interna intäkter och interna kostnader netto.
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Tabell 3. Finansiering av verksamheten (i tkr) fördelad på processområden

År 2014

Finansiering
Deluppgifter Kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Arbeta för en god informations-
hantering i offentlig förvaltning

30 944 27 431 1 555 1 950 30 937

Främja enskild arkivverksamhet 4 973 4 229 368 313 4 910

Hantera arkivleveranser  
av statligt material

8 426 7 759 88 531 8 378

Bevara arkiv 136 290 99 143 28 594 8 590 136 326

Göra arkiv tillgängliga 105 142 82 078 17 522 6 626 106 226

Öka kännedomen om arkiv 19 237 14 410 3 615 1 212 19 237

Tillhandahålla arkiv 132 198 89 787 38 445 8 332 136 564

Övriga verksamheter 23 839 21 768 519 1 502 23 789

SUMMA 461 049 346 604 90 706 29 057 466 367

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.

År 2013

Finansiering
Deluppgifter Kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Arbeta för en god informations-
hantering i offentlig förvaltning

29 531 26 324 2 593 576 29 493

Främja enskild arkivverksamhet 4 952 1 981 345 2 291 4 616

Hantera arkivleveranser  
av statligt material

8 947 8 302 540 241 9 083

Bevara arkiv 148 435 119 081 26 202 3 941 149 224

Göra arkiv tillgängliga 108 591 90 011 9 608 12 135 111 754

Öka kännedomen om arkiv 19 172 16 195 2 270 707 19 172

Tillhandahålla arkiv 132 891 83 727 35 622 8 090 127 439

Övriga verksamheter 23 169 16 183 539 6 772 23 494

SUMMA 475 688 361 803 77 718 34 753 474 275

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.
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 Organisation
Riksarkivet är organiserat som en processtyrd linjeorganisation. Processområde-
na samordnas av riksarkivariens stab. Till myndigheten har knutits Samordnings-
sekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kul-
turarvet (Digisam). 

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

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

 ■ Nationella divisionen omfattar avdelningarna Marieberg, Arninge och Krigs-
arkivet samt enheterna Svenskt biografiskt lexikon (SBL), Svenskt diplomata- 
rium och Heraldik.

 ■ Divisionen för offentlig informationshantering omfattar enheterna Utveckling 
och e-förvaltning samt Utredning och gallring.

 ■ Divisionen för verksamhetsstöd omfattar avdelningarna IT, Svensk arkivinfor-
mation (SVAR), Mediakonverteringscentrum (MKC) och Informationsbeva-
rande samt Enheten för arkivinformationssystem.

 ■ Administrativa divisionen omfattar enheterna Ekonomi, Personal, Kommuni-
kation, Juridik, Registratur/myndighetsarkiv och Service.

År 2012

Finansiering
Deluppgifter Kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Arbeta för en god informations-
hantering i offentlig förvaltning

34 439 30 599 1 347 2 493 34 439

Främja enskild arkivverksamhet 2 807 2 580 24 203 2 807

Hantera arkivleveranser  
av statligt material

11 640 10 159 593 842 11 594

Bevara arkiv 137 696 99 605 28 407 9 966 137 977

Göra arkiv tillgängliga 94 606 71 060 19 851 6 847 97 758

Öka kännedomen om arkiv 13 626 12 284 356 986 13 626

Tillhandahålla arkiv 153 375 110 114 35 757 11 101 156 971

Övriga verksamheter 23 688 20 111 1 547 1 714 23 373

SUMMA 471 876 356 510 87 881 34 151 478 546

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.
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I linjeorganisationen ingår också Tillsynsavdelningen, som lyder direkt under riks-
arkivarien. Tillsyn gentemot myndigheter under Försvarsdepartementet bedrivs 
av Krigsarkivet. 

Utanför Riksarkivets organisation har Stockholms stadsarkiv och Värmlands-
arkiv fungerat som landsarkiv för Stockholms län respektive Värmlands län. Mal-
mö stadsarkiv har varit arkivdepå för statliga myndigheter med Malmö kommun 
som verksamhetsområde. 

Genom förordningen (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommu-
nala arkivmyndigheter, vilken trädde i kraft den 1 januari 2014, har Stockholms 
stadsarkivs, Värmlandsarkivs och Malmö stadsarkivs arbetsuppgifter inom det 
statliga arkivväsendet fått en enhetlig reglering. Förordningen innebär att de tre 
institutionernas uppgifter avgränsas till att ta emot, förvara och tillhandahålla 
 arkivhandlingar från statliga myndigheter inom de ovan angivna områdena,  
med undantag för handlingar från myndigheter som lyder under Försvarsdepar-
tementet. 

Rådgivande organ till riksarkivarien är ledningsgruppen, i vilken ingår divi-
sionscheferna, två processansvariga, en medlem av staben samt, som adjungerad, 
kommunikationschefen. Chefen för Nationella divisionen är ställföreträdande 
riksarkivarie. Därutöver finns ett insynsråd och nämnder med uppgift att tillföra 
verksamheten extern kompetens. Rörande insynsrådet, nämnden för heraldisk 
verksamhet (heraldiska nämnden), samarbetsrådet för enskilda arkiv och perso-
nalansvarsnämnden finns föreskrifter i instruktionen. Nämnden för Svenskt dip-
lomatarium och rådgivande nämnden för Det medeltida Sverige tillför utgivnings-
arbetet extern vetenskaplig kompetens.
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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 motsat-
ta. Om tillgängligheten är dålig är det nämligen närmast omöjligt ta fram och för-
medla den sökta informationen inom rimlig tid. Myndighetens service är en del av 
tillgänglighållandet, vilket är en uppgift som föreskrivs i instruktionen. Se särskilt 
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 inspekterat 120 tillsynsobjekt. Tillsynsobjekten ut-
görs såväl av mindre arkivbildare, däribland organ nämnda i bilagan till offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400), som av större centrala myndigheter med till-
hörande lokalkontor. Lokalkontoren räknas som egna tillsynsobjekt.

Förelägganden och anmärkningar har riktats mot myndigheterna med stöd av 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. De 
felaktigheter som oftast föranlett förelägganden är i stort sett av samma slag som 
föregående år. Myndigheterna har uppvisat brister beträffande upprättandet av 
strategier för bevarande av elektroniska handlingar eller i slutförandet av arkiv-
redovisningen i enlighet med tidigare föreskrifter (RA-FS 1991:1, ändrade genom 
RA-FS 1994:7 och RA-FS 2012:1). 

Allt sammantaget, och med utgångspunkt från de inspektioner som gjorts un-
der året, bedömer Riksarkivet att tillståndet för arkiven hos myndigheterna är till-
fredsställande.

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 och Gärdet i Stock-
holm. Planering pågår för att ersätta dessa. 

Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att beståndens förvaringsmiljö är till-
fredsställande. 
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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 NAD. Betyget bra betyder att nästan alla arkiv är förtecknade och sök-
bara på volymnivå samt att de digitala bilder som finns av arkivhandlingarna är en-
kelt sökbara. Betyget tillfredsställande innebär att huvuddelen av arkiven är för-
tecknade så att sökbarheten är god, att huvuddelen av arkiven är sökbara i Arkis 
och NAD samt att digitala bilder är sökbara. Betyget mindre 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.

Regionala divisionen uppger att så gott som samtliga divisionens arkiv är in-
skrivna och sökbara på beståndsnivå i arkivinformationssystemet Arkis. Minst  
80 procent av arkiven är dessutom sökbara på volymnivå. Inga större skillnader fö-
religger härvidlag mellan statligt och enskilt arkivmaterial. Sökbarheten för hand-
lingar i Regionala divisionens arkivbestånd kan generellt bedömas som bra. 

Nationella divisionen konstaterar att nästan alla divisionens arkiv, statliga såväl 
som enskilda, är registrerade och sökbara på beståndsnivå i Arkis. Av de statliga 
arkivbestånden är så gott som alla dessutom sökbara på volymnivå. Beträffande det 
statliga materialet är läget alltså bra. Däremot brister sökbarheten på volymnivå för 
en så pass stor del av det enskilda arkivmaterialet att förteckningsläget för detta 
måste bedömas som mindre tillfredsställande. Den samlade bedömningen är att 
sökbarheten för handlingar i Nationella divisionens arkivbestånd är tillfredsstäl-
lande.

Arkis innehåller 154 miljoner skannade bilder av handlingar hos Regionala och 
Nationella divisionerna. Av dessa är 78 miljoner eller drygt 50 procent offentliga 
och enkelt sökbara för allmänheten i NAD och Digitala forskarsalen genom Riks-
arkivets webbplats. Det material som inte är tillgängligt utgörs till stor del av mo-
derna folkbokföringshandlingar som på grund av personsekretessen inte kan läg-
gas ut. En avsevärd del av det material som skannats på senare tid utgörs av boupp-
teckningar från tiden 1980–2001. Dessa är tillgängliga för allmänheten i Riksarki-
vets forskarsalar, men ännu inte på webbplatsen. Sökbarheten för det digitaliserade 
materialet kan bedömas som tillfredsställande. 

Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att tillgängligheten till de arkiv som 
förvaras hos myndigheten är tillfredsställande.

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 
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sker inom 30 minuter och att huvuddelen av förfrågningarna besvaras inom fem 
dagar. Om framtagningen sker inom en timme och huvuddelen av förfrågningar-
na besvaras inom tio dagar ges betyget tillfredsställande. Betyget mindre tillfreds-
ställande innebär att en stor del av framtagningen tar mer än en timme och att hu-
vuddelen av förfrågningarna besvaras efter mer än tio dagar.

Framtagningen av beställda handlingar till forskarna tar i samtliga forskarsalar 
inom Nationella divisionen och i flertalet forskarsalar inom Regionala divisionen 
som regel högst trettio minuter. Detta kan bedömas som ett bra resultat. 

Av de skriftliga förfrågningarna besvaras vid Nationella divisionen huvuddelen 
inom fem dagar, även vid de avdelningar där frågorna om sekretessbelagt material 
är många och komplicerade. Bedömningen är att detta resultat är bra. Vid Regio-
nala divisionen, som hanterar över 90 procent av förfrågningarna till Riksarkivet, 
växlar handläggningstiden mellan avdelningarna. Två av avdelningarna – med en 
dryg tiondel av divisionens förfrågningar – bedömer att huvuddelen av frågorna 
besvaras inom tio dagar, vilket är tillfredsställande. Vid de fem återstående avdel-
ningarna tar frågehandläggningen oftast längre tid, något som måste betecknas 
som mindre tillfredsställande. Inom myndigheten som helhet besvaras alltså hu-
vuddelen av förfrågningarna efter mer än tio dagar, vilket ger betyget mindre till-
fredsställande.

Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att myndighetens service till använda-
re av arkivmaterialet är tillfredsställande.

Övergripande frågor
I avsikt att förbättra Riksarkivets styrning, ledning och verksamhetsuppföljning 
har ett webbaserat verksamhetsstyrningssystem införts. En handbok som beskri-
ver styrning, beslutsordning, roller och mandat inom processerna har utarbetats. 
För att bereda strategiska prioriteringar inom myndighetens IT-verksamhet inför 
riksarkivariens beslut har en IT-strategigrupp tillsatts. Ett program för myndighe-
tens FoU-verksamhet 2016–2018 är under utarbetande. 

Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 har följts upp, bland annat med 
en endagskurs i kommunikation för flertalet anställda. För övriga ges utbildning-
en under kommande år. Ett system för internpraktik, som redan väckt stort intres-
se bland medarbetarna, har införts i syfte att öka kunskapsutbytet och den ömse-
sidiga förståelsen inom myndigheten. Efter diskussion inom divisioner, avdelning-
ar och enheter har en värdegrund för Riksarkivet fastställts. Värdegrunden under-
stryker långsiktigheten i myndighetens uppdrag och vikten av engagemang i 
verksamheten, öppenhet i bemötandet och tydlighet i handlandet.

 Riksarkivets arbete i internationella sammanhang framgår på många ställen i 
denna årsredovisning. Här kan nämnas myndighetens medverkan inom EU-finan-
sierade projekt. Riksarkivet är koordinator för PREFORMA och deltar i APEx, 



ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR RIKSARKIVET

16

E-ARK, AthenaPlus och DCH-RP. Det sistnämnda projektet har under året avslu-
tats. Myndigheten har också arbetat inom nationellt finansierade projekt med in-
ternationell samverkan eller anknytning, däribland det av Vetenskapsrådet stödda 
SweCens II-projektet samt North Atlantic Population Project (NAPP), som admi-
nistreras av University of Minne sota. Riksarkivet har i Visby stått som värd för ett 
internationellt kyrkohistoriskt symposium om medeltidens bildvärld. Myndighe-
ten är aktiv i International Council on Archives (ICA), bland annat inom ett nät-
verk om arkivmaterial rörande internationell handel. Den har under året gett ett 
visst ekonomiskt stöd till det brandskadade nationalarkivet i Sarajevo.

Riksarkivet har deltagit i möten och konferenser med samverkansrådet vid Sta-
tens kulturråd och i gemensamma arbetsgrupper för beredning och uppföljning 
inom kultursamverkansmodellen.

regional utveckling och tillväxt
Som ett led i utvecklingen av Riksarkivets roll i regionerna, vari ingår arbetet för 
regional tillväxt, har myndigheten deltagit i utarbetandet av regionala kulturpla-
ner och samverkat med offentliga och enskilda aktörer i hela landet. Som några ex-
empel bland många kan nämnas deltagandet i Riksantikvarieämbetets Kulturarvs-
dag och i Göteborgs filmfestival samt samarbetet med Centrum för historisk 
demografi vid Lunds universitet. Myndigheten har medverkat i projektet Cultu-
reCloud, som är ett led i Vinnovas satsning för ökad innovation i offentligt finan-
sierad verksamhet. Riksarkivet samarbetar med Svenska Migrationscentret, som i 
sina lokalkontor på flera håll i landet utför registrerings- och digitaliseringsupp-
drag åt myndigheten. 

Inom ramen för Europeiska unionens sammanhållningspolitik samt politiken 
för landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden har Riksarkivet deltagit i Reger-
ingskansliets hearing om partnerskapsöverenskommelsen med EU-kommissionen 
för programperioden 2014–2020. Myndigheten har också deltagit i en tvärsekto-
riell hearing inför utarbetandet av länens strukturfondsprogram samt i Tillväxt-
verkets och Region Skånes konferens Kulturella och kreativa näringar i Sverige.

Ett viktigt exempel på Riksarkivets arbete med kulturella och kreativa näringar 
är Glasrikeuppdraget. Inom detta samverkar myndigheten med Kulturrådet, Riks-
antikvarieämbetet, Nationalmuseum och Tillväxtverket samt med länsstyrelserna 
i Kronobergs och Kalmar län. Arbetet är inriktat på frågor kring bevarandet och 
tillgängliggörandet av de småländska glasbrukens kulturella tillgångar. Det har re-
sulterat i en rapport som föreslår att det skapas ett nationellt uppdrag för att beva-
ra, utveckla och tillgängliggöra Glasrikets industriella kulturarv. God tillgänglig-
het, fysiskt och digitalt, till glasbrukens arkiv, samlingar och kulturmiljöer har stor 
betydelse för att placera Glasriket i sitt kulturella sammanhang och för att skapa 
förståelse för områdets historiska utveckling. Tillgängligheten till brukens kultur-
miljöer och samlingar utgör också en betydelsefull faktor för framtida entrepre-



17

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR RIKSARKIVET

nörskap och tillväxt i regionen. Rapporten, som är tillgänglig på Glasrikeuppdra-
gets hemsida, fick ett gott mottagande och i december fattades beslut om att en för-
studie ska genomföras. Denna finansieras av Glasrikeuppdraget och Länsstyrelsen 
i Kronobergs län tillsammans med Tillväxtverket. Riksarkivet och Nationalmuse-
um kommer att bidra med sakkunskap. 

I samtliga regioner samarbetar myndigheten med andra ABM-institutioner, ex-
empelvis inom nätverket Kulturarv Östergötland. I Östersund har Riksarkivet 
fortsatt sin samverkan med länsmuseet Jamtli, bland annat i samband med den 
nordiska konferensen Makt och minne II – perspektiv på källor till samisk histo-
ria, som arrangerades tillsammans med Gaaltje sydsamiskt kulturcentrum. Inom 
Föreningen Bergslagsarkiv bidrar Riksarkivet till att väcka intresse för Bergslagens 
historia och till att öka kännedomen om det källmaterial som finns i arkiv, biblio-
tek och museer. 

En kollegial samverkan sker särskilt med andra arkivinstitutioner, dels inom ar-
kivcentrumbildningarna i Härnösand, Östersund, Uppsala, Visby och Lund, dels 
på andra sätt. Riksarkivet har medverkat i Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. 
Bland annat kan nämnas Digitala arkivkalendern Umeå anno 2014, tillgänglig på 
en särskild webbplats, och deltagandet i den internationella konferensen The Im-
pact of Culture – Creative businesses for sustainable cities, där myndigheten sam-
arbetade med bland annat Tillväxtverket. 

med medborgaren i centrum
Riksarkivet har under 2014 genomfört ett antal aktiviteter för att nå de mål som 
formulerats i strategin Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en 
 digitalt samverkande statsförvaltning. Aktiviteterna utgör en integrerad del av 
myndighetens verksamhet och belyses därför på flera ställen i föreliggande årsre-
dovisning. I detta avsnitt ges en särskild redovisning av några av de viktigaste in-
satserna.

Riksarkivet har fortsatt sitt deltagande i E-delegationens arbete med framtag-
ning av bland annat betänkanden och vägledningar. Representanter för myndig-
heten har deltagit i möten med delegationen, arbetsgruppen, programrådet och ju-
ridiska expertgruppen.  

Arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv och 
e-diarium har fortsatt. Arbetet inleddes 2011 då E-delegationen gett Riks arki  vet i 
uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med inriktning mot gemen samma tjäns-
ter för e-arkiv. Projektet E-arkiv och e-diarium (eARD), som bedrivits i samverkan 
med andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting, har haft som upp-
gift att ta fram FGS:er inom e-arkivområdet. FGS:erna beskriver krav på märkning 
och pake tering av informa tion för leverans till ett e-arkiv hos myndigheten, annan 
myndighet eller tjänste leverantör. Projektet avslutades den 30 juni 2014 efter att ha 
tagit fram förslag till ett antal FGS:er. 
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Under våren 2014 utreddes hur FGS:erna ska förvaltas och vidareutvecklas, och 
sedan den 1 juli finns en FGS-funktion i Riksarkivet. Övriga delar av FGS-organisa-
tio nen är under uppbyggnad. Till funktionen knyts ett förvaltningsråd med en 
bered ningsgrupp samt ett antal referensgrupper och arbetsgrupper. Förvaltning 
och utveckling kommer även fortsättningsvis att ske i samverkan med andra stat-
liga myndigheter, kommuner och landsting. De första FGS:erna kommer att beslu-
tas under första kvartalet 2015. 

Utvecklingen av en e-arkivtjänst för statsförvaltningen har påbörjats. Statens 
service center (SSC) har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Riks-
arkivet skapa en tjänst för e-arkiv. Riksarkivets huvuduppgift är att säker ställa att 
de arkivrättsliga kraven kan tillgodoses. SSC:s tjänst kommer att utgöra ett mel-
lanarkiv, det vill säga respektive myn dig het behåller ansvaret för informationen 
till dess att arkivet överlämnas till Riks  arkivet. För att åstadkomma en sömlös 
hante ring av informationen, från myndig hetens verksamhetssystem via e-arkiv-
tjänsten till arkivmyndigheten, behöver Riksarkivets krav identifieras redan från 
början. En första avrapportering till regeringen ska ske senast den 28 februari 2015. 
För att under lätta myndigheternas anslut ning till den planerade tjänsten kommer 
Riks arki vet sannolikt att behöva genomföra främjande insatser avseende gallring 
och arkivredo visning under 2015. 

På Riksarkivets hemsida finns en e-tjänst i form av webbformulär för frågestäl-
lare. Webbformulären, som vidareutvecklats under året, gör det möjligt för med-
borgare över hela landet att beställa uppgifter från myndighetens verksamhetsstäl-
len. Webbformulären ger högre kvalitet på förfrågningsunderlagen och minskar 
därmed myndighetens behov av att inhämta kompletterande information från frå-
geställaren. 

I samarbete med Skatteverket pågår utvecklingen av e-tjänst och handläggar-
stöd för automatiserat besvarande av förfrågningar om bouppteckningar från ti-
den 1980–2001. Såväl e-tjänst som handläggarstöd har under året satts i drift. Där-
igenom kan Skatteverket via ett webbformulär hämta uppgifter direkt från digita-
liserade bouppteckningar.
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Kärnverksamhet inom processområdena
Linjearbetet inom samtliga processområden utförs av divisionerna enligt vad som 
nedan anges. I samtliga fall stöds arbetet av Divisionen för verksamhetsstöd och 
Administrativa divisionen.

arbeta för en god informationshantering  
i offentlig förvaltning

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

Processområdet är indelat i Utveckling, Normering och Främjande samt kon-
trollerande Tillsyn. Linjearbetet inom processområdet utförs av Divisionen för of-
fentlig informationsförvaltning utom beträffande tillsynen, som utförs av Tillsyns-
avdelningen och Krigsarkivet.

Tabell 4 visar mätbara prestationer inom processområdet. Inom normerings-
verksamheten har antalet utfärdade föreskrifter och råd sjunkit under treårspe-
rioden 2012–2014. Det är dock inte frågan om någon långsiktig nedgång. Sett över 
en längre period är verksamheten av konstant omfattning, även om variationerna 
på kort sikt kan vara stora. Inom tillsynen har rådgivningen till statliga myndighe-
ter minskat något de senaste åren.

Tabell 4. Prestationer inom processområdet  
Arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning

2014 2013 2012

Utarbetande av föreskrifter m.m., antal, varav   55     68       72 

Föreskrifter och allmänna råd    1     6     10  

Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut      54      62    62  

Inspektioner (statliga myndigheter)     124     118      87

Besök stat, kommun och kyrkan     160     150 282 

Utbildning, antal kurser      14      27     20 
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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 
Arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter

Normera 3 361 0 3 070 0 3 047 0 

Inspektera 5 964 0 6 671 0 10 771 281

Informera statliga  
myndigheter

4 549 944 4 772 450 3 590 94

Utveckla informa-
tionshantering

3 052 0 5 376 0 5 198 0

Samverkan med 
andra myndigheter  
och  organ

8 804 612 4 491 0 4 341 0

Övrigt 5 206 0 5 131 2 086 7 493 972

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

7 0 19 57 0 0

SUMMA 30 944 1 555 29 531 2 593 34 439 1 347

Utveckla, normera och främja

Utvecklingen av komponenter och egenskaper för elektroniska handlingar samt av 
elektroniska signaturer har fortsatt. En vägledning för fysisk informationssäker-
het i IT-utrymmen har tagits fram i samarbete med Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) och en studie har inletts av alternativa utföranden av 
funktionsbyggnader för arkiv. Riksarkivet medverkar i ett internationellt projekt 
om dokumentation av kärnkraftsavfall. Utvecklingen av metoder för korrekt och 
effektiv gallring har inriktats på problem rörande autenticitet, urval och riskana-
lys. Särskild uppmärksamhet har ägnats gallringen av elektroniska dokument. 

För att fördjupa Riksarkivets kunskap om förvaringen och skyddet av handling-
ar hos myndigheterna har en enkät skickats ut. Inkomna uppgifter kommer att be-
arbetas och sammanställas i början av kommande verksamhetsår. 

I arbetet med Riksarkivets författningssamling (RA-FS) och myndighetsspeci-
fika föreskrifter (RA-MS) har nya rutiner utvecklats och nya databaser tagits i drift. 
En omfattande sakgranskning har gjorts av de myndighetsspecifika föreskrifterna, 
och ett stort antal föråldrade bestämmelser har upphävts. 
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För att främja kunskapsspridningen inom processområdet har Riksarkivet ar-
rangerat eller medverkat i ett stort antal konferenser, kurser, seminarier, föredrag 
och informationsmöten. Informationstexter har utarbetats för spridning främst 
genom myndighetens hemsida. Samverkan med andra myndigheter och organisa-
tioner har också skett inom svensk och internationell standardiseringsverksamhet, 
inom E-delegationen och inom eARD-projektets arbete med FGS:er för e-arkiv och 
e-diarium. Ett antal FGS:er har tagits fram och en förvaltningsorganisation är un-
der uppbyggnad inom Riksarkivet. Riksarkivet och projektet tilldelades eDiamond 
Award vid årets eFörvaltningsdagar.

I augusti fick SSC i uppdrag av regeringen att i samverkan med Riksarkivet ut-
veckla en tjänst för e-arkiv. SSC:s e-arkivtjänst kommer att utgöra ett mellanarkiv, 
vilket betyder att respektive myndighet behåller ansvaret för informationen till 
dess att handlingarna överlämnas till Riksarkivet. De FGS:er som Riksarkivet ta-
git fram kommer att användas vid informationens paketering. Riksarkivets roll i 
projektet är att säkerställa att de arkivrättsliga kraven tillgodoses.

Utöva tillsyn

För att förbättra uppföljningen av myndighetsinspektionerna har tillsynsobjekten 
indelats i politikområden. Årets inspektioner har framförallt gällt myndigheter 
inom områdena arbetsmarknad, forskning och utbildning samt rättsväsende. Sär-
skild vikt har lagts vid att inspektera arkivbildningen inom polisen inför tillkom-
sten av den nya Polismyndigheten vid årsskiftet. 

De vanligaste bristerna i myndigheternas arkivvård har gällt strategierna för 
bevarande av elektroniska handlingar, avslutandet av den arkivredovisning som 
gjorts i enlighet med Riksarkivets tidigare föreskrifter samt tillämpningen av de 
generella gallringsföreskrifterna. För att förbättra arkivhanteringen inom staten 
bedriver Riksarkivet en omfattande rådgivning, som under året kartlagts, och av-
ser i förlängningen att utarbeta redskap för myndigheternas egen granskning av 
sin arkivverksamhet. Även gentemot kommunerna bedrivs viss, efterfrågestyrd, 
rådgivning.

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

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisio-
nerna.

I tabell 6 redovisas mätbara prestationer inom processområdet under treårspe-
rioden 2012–2014. Myndighetens strävan är att inom ramen för den nya förvärvs-
policyn prioritera hårdare än förut bland de enskilda arkiv som aktualiseras för le-
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verans. Mängden mottagna handlingar har också minskat påtagligt under perio-
den. Arkivbestånd som har en närmare anknytning till andra aktörer, i första hand 
förenings- och näringslivsarkiv, styrs över till att erbjudas dessa. De arkiv som le-
vererats till Riksarkivet kommer från hela den enskilda sektorn och är därför av 
mycket skiftande beskaffenhet. Årets leveranser har innehållit en ovanligt stor 
mängd kartor och ritningar. 

Tabell 6. Prestationer inom processområdet  
Främja enskild arkivverksamhet

2014 2013 2012

Leveranser/accessioner

Antal leveranser 260     276          371

 Papper, hm     964     1 138   2 145   

Kartor och ritningar, antal      30 113      332   4 110   

Besök enskilda     103     129   73   

Antal kurser     3     1     2 

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

Tabell 7. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
Främja enskild arkivverksamhet (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Ta emot  
enskilda arkiv

2 421 75 2 807 0 1 411 0

Informera om  
hantering av  
enskilda arkiv

382 0 366 9 642 24

Övrigt 1 814 0 1 779 0 754 0 

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

356 293 0 336 0 0

SUMMA 4 973 368 4 952 345 2 807 24

För att genomföra och konkretisera den förvärvspolicy för enskilda arkiv som ti-
digare beslutats har ett intensivt arbete bedrivits med att utveckla avtalsmallar, 
riktlinjer och rutiner inom området. Särskilt stort är utvecklingsbehovet när det 
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gäller rutinerna för elektroniska leveranser och en ny modell för avgifter. Arbetet 
kommer att fortsätta under kommande år. 

Riksarkivet samråder och samverkar med ett stort antal aktörer inom den en-
skilda sektorn, alltifrån stora och små organisationer till privatpersoner i besitt-
ning av forskningsintressant arkivmaterial. Särskilt nära är samarbetet med fören-
ings- och näringslivsarkivens nationella organisationer, vilkas representanter in-
går i Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet. Rådet har haft två möten 
under året. Riksarkivet har efter samråd med Samarbetsrådet beslutat om bidrag 
till åtta centrala eller rikstäckande arkivinstitutioner. Medel har också beviljats 
som bidrag från Statens kulturråds ramanslag till två regionala institutioner. Riks-
arkivet stod som värd vid den gemensamma konferens för Folkrörelsernas arkiv-
förbund (FA) och Näringslivsarkivens förening (NAF), som i år ägde rum i Visby.

hantera arkivleveranser av statligt material
Processområdet omfattar leveranser av arkivmaterial på samtliga medier från stat-
liga myndigheter till Riksarkivet.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisio-
nerna samt av Divisionen för verksamhetsstöd beträffande material på andra me-
dier än papper.

Se tabell 8 för mätbara prestationer inom processområdet under åren 2012–2014. 
Antalet leveranser har under flera år stadigt sjunkit. En bidragande orsak är san-
nolikt att den nu gällande leveranspolicyn är ytterst restriktiv beträffande leveran-
ser av pappershandlingar yngre än tjugo år. Det levererade materialets fördelning 
på informationsbärare skiftar. Som exempel på inflödet av material på blandade 
medier kan nämnas en sedan flera år pågående leverans från Luftfartsverket, vil-
ken innehåller både analoga handlingar och flera digitala system. Ännu förekom-
mer stora leveranser av arkivmaterial som uteslutande finns på papper, exempelvis 
de kyrkokommunala handlingarna från tiden före Svenska kyrkans skiljande från 
staten. Leveranserna av militärt tryck har under året varit ovanligt stora som en 
följd av att Försvarsmakten inventerat sitt bok- och blankettförråd.

Tabell 8. Prestationer inom processområdet 
Hantera arkivleveranser av statligt material

2014 2013 2012

Leveranser/accessioner

Antal leveranser  362     547    719     
Papper, hm 7 794     12 262       7 126   
Kartor och ritningar, antal 60 687     26 004     76 256     
Elektroniska arkiv: antal leveranser 24     30     17     
Militärt tryck, hm (KrA) 256     21    21     
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Tabell 9 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess-
området.

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

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Hantera leveranser 
av statligt material

6 243 0 6 562 522 7 842 33

Övrigt 2 047 0 2 231 0 3 752 560

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

136 88 154 18 46 0

SUMMA 8 426 88 8 947 540 11 640 593

Styrdokument för en sammanhållen leveransprocess inom myndigheten förelig-
ger. Arbete pågår för att skapa en bättre faktisk samordning mellan Riksarkivets 
divisioner när det gäller leveranser som innehåller elektroniska och audiovisuella 
handlingar. Leveransdatabasen för e-leveranser har utvecklats enligt plan.

Vissa överenskommelser om leveranser av arkiv från myndigheter ger dålig 
täckning för Riksarkivets kostnader för förvaring och tillhandahållande. Sådana 
överenskommelser har identifierats av förvarande avdelningar som en förberedel-
se för omförhandling.

bevara arkiv
Processområdet omfattar bevarandet av samtliga informationsbärande medier 
som hanteras av Riksarkivet.

Linjearbetet inom processområdet utförs inom Divisionen för verksamhetsstöd, 
och där av avdelningen för informationsbevarande och IT-avdelningen, samt av 
konservatorer och bokbindare vid Nationella och Regionala divisionerna.

Tabell 10 redovisar mätbara prestationer inom processområdet under åren 
2012–2014. Bestånden av såväl statligt som enskilt arkivmaterial har ökat med un-
gefär tre procent som en följd av inkommande leveranser. Under hela treårsperio-
den har det statliga materialet utgjort knappt 90 procent av hela mängden pappers-
handlingar i Riksarkivets förvar och det enskilda materialet följaktligen drygt 10 
procent. Avdelningen Krigsarkivet har nationellt ansvar för det militära trycket, 
varav en del är sekretessbelagt. Omfattningen av konserverings- och bindnings-
verksamheten har minskat påtagligt under perioden..
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Tabell 10. Prestationer inom processområdet 
Bevara arkiv

Beståndens totala storlek, statliga och enskilda
Per 

2014-12-31
Per 

2013-12-31
Per 

2012-12-31

Papper, hm 725 460     717 452     704 441     
varav enskilt 85 546     84 801     83 816     

Militärt tryck, hm (KrA)  3 419    3 163   3 142     
Kartor och ritningar, enheter 3 357 332     3 266 532     3 240 196     
Mikrofilm, antal rullar (endast säkerhetsexemplar) 86 194     86 194     86 194     

Konservering och bindning 2014 2013 2012 

Bokband av arkivhandlingar, antal   1 197     1 835   3 125 
Antal konserverade blad   8 346   36 704   22 430     

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
Bevara arkiv (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Förvara arkiv 112 918 24 624 122 118 20 886 109 171 20 556

Vårda arkiv 16 207 1 553 17 479 1 672 19 126 2 851

Övrigt 4 787 2 4 471 66 4 789 108

Avgiftsbelagd verk- 
samhet med full 
kostnadstäckning 

2 379 2 415 4 367 3 578 4 610 4 891

SUMMA 136 290 28 594 148 435 26 202 137 696 28 407

Huvuddelen av Riksarkivets arkivlokaler är i tillfredsställande skick, vilket inte 
hindrar att enstaka lokaler uppvisar brister i olika avseenden. I depån på Polstjär-
negatan i Göteborg har akuta åtgärder måst vidtas. Stora omlokaliseringar av per-
sonal och material till nya lokaler förbereds både i Stockholm och Göteborg. Under 
året har lokalprogram fastställts för verksamhetsställena i Marieberg och Arninge. 

I syfte att upprätta listor över särskilt skyddsvärda objekt har en inventering in-
letts av arkivhandlingar som kan tillmätas symbolvärde. Avsikten är att de lång-
siktiga vårdinsatserna ska koncentreras till dessa handlingar. Samtidigt har behov 
uppkommit av att genomföra omedelbara vårdinsatser, exempelvis sanering av 
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mögelskadat material. Som en grundläggande skyddsåtgärd har omemballering 
gjorts av handlingar som funnits i skadade eller på annat sätt olämpliga arkivbox-
ar och aktomslag. Bland andra löpande insatser kan nämnas utplaning av vikta 
pergamentshandlingar, ritningar och kartor samt rengöring och vård av sigill.

Under året har en inventering av myndighetens bestånd av audiovisuella hand-
lingar påbörjats. Anvisningar för digitalisering av analogt ljud- och bildmaterial 
som riskerar att förstöras kommer att fastställas under kommande verksamhetsår. 
Vårdinsatserna för bestånd på äldre digitala medier har på grund av personalbrist 
inte kunnat ske i önskad omfattning. Utarbetandet av en bevarandeplan för Riks-
arkivets digitala arkiv (RADAR) har uppskjutits till 2015 på grund av bristande re-
surser. Under tiden har dock vidareutvecklingen av RADAR fortsatt. En ny version 
av lagringssystemet ESSArch är nära slutförande.

göra arkiv tillgängliga
Riksarkivet ska tillgängliggöra arkivinformation för forskningsändamål och an-
nat utnyttjande. Det övergripande målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att forskare och andra användare ska kunna utvinna information ur arkivbe-
stånden. Processområdet är indelat i Redovisning och registrering av arkiv, Digi-
talisering och digitalt tillgängliggörande samt Biblioteksverksamhet.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisio-
nerna samt Divisionen för verksamhetsstöd, där SVAR bland annat skannar från 
mikrofilm och mikrofiche medan MKC huvudsakligen skannar från originaldo-
kument.

I tabell 12 redovisas mätbara prestationer inom processområdet under tiden 
2012–2014. Av tabellen framgår att digitaliseringen, mätt i antalet exponeringar, 
nära nog fördubblats under treårsperioden. Knappt 60 procent av digitaliseringen 
utfördes under senaste verksamhetsåret vid Stockholms stadsarkiv och drygt  
35 procent vid MKC. 

  

Tabell 12. Prestationer inom processområdet 
Göra arkiv tillgängliga

2014 2013 2012

Digitalisering, antal exponeringar 37 600 779 29 564 072 20 176 504     
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Tabell 13 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess-
området.

Tabell 13. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
Göra arkiv tillgängliga (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Ordna, förteckna 
och registrera

26 683 220 27 061 972 23 816 1 864

Digitalisera 39 009 443 42 661 465 33 224 2 976

Digitalt tillgänglig-
göra

13 200 160 17 092 18 12 250 1 157

Bibliotek 6 881 100 6 159 48 7 073 18

Övrigt 3 855 0 4 350 0 7 559 0

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

15 514 16 598 11 269 8 106 10 684 13 836

SUMMA 105 142 17 522 108 591 9 608 94 606 19 851

Redovisa och registrera

Ordnings- och förteckningsarbetet har bedrivits med syfte att åtminstone grund-
läggande uppgifter om varje arkivbestånd ska finnas i Riksarkivets arkivinforma-
tionssystem Arkis. Arkiv som ofta efterfrågas men är bristfälligt förtecknade har 
behandlats med förtur. Samverkan sker ibland med andra aktörer. Som ett exem-
pel kan nämnas samarbetet med Equmeniakyrkan för att importera och bearbeta 
Missionskyrkans arkivförteckningar, som nu gjorts sökbara i Nationella arkivda-
tabasen (NAD). Arbetet inom projektet för modernisering av arkivinformations-
systemet Arkis kommer att avslutas i början av nästa verksamhetsår.

Digitalisera och digitalt tillgängliggöra

I enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin Nationellt kultur@rv pågår 
arbetet med en digitaliseringsstrategi för myndigheten. Riksarkivets digitalisering 
av de egna bestånden för att öka tillgängligheten och underlätta tillhandahållan-
det sker dels storskaligt och förebyggande, dels i mindre skala som en följd av fors-
karnas beställningar. 

Folkbiblioteken, skolväsendet, folkhögskolorna samt universitet och högskolor 
har efter beslut av regeringen fri tillgång till Riksarkivets digitala forskarsal från 
och med den 1 juli 2014. Under andra halvåret har 258 institutioner beviljats fri 
 access. 
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MKC skannar inte bara åt den egna myndigheten utan också på uppdrag av an-
dra intressenter inom den offentliga sektorn, däribland Kungliga biblioteket (KB), 
flera länsstyrelser, Lantmäteriet och Folke Bernadotteakademien. Under året in-
leddes en löpande verksamhet med skanning och texttolkning av KB:s mottagna 
pliktexemplar av alla Sveriges dagstidningar. Företaget ArkivDigital har beretts 
plats på Riksarkivets avdelningar för att skanna material av intresse för släktforsk-
ningen. Detta innebär utöver folkbokföringshandlingar exempelvis även militära 
rullor och stamkort. Riksarkivet samarbetar också med mormonkyrkans Family-
Search. Planering pågår inför en eventuell ombildning av MKC till nationell resurs 
för digitalisering inom kulturarvssektorn.

Under året har digitaliseringen av de kyrkliga folkbokföringshandlingarna från 
Lunds landsarkivregion 1895–1991 slutförts, vilket innebär att i princip hela kyrko-
bokföringsmaterialet från perioden överförts till antingen mikrofilm eller digitalt 
medium. 

Ett systemutvecklingsprojekt för att möjliggöra införlivande i NAD av fler ar-
kivförteckningar från andra arkivinstitutioner har driftsatts. Som ett led i arbetet 
för att göra allt fler av Riksarkivets digitaliserade uppgifter tillgängliga för fri an-
vändning har en snabbare och mera stabil plattform införts för sökning i stora 
mängder indexerad data. 

Vid Nationella divisionens bibliotek har hanteringen av boklån datoriserats un-
der året.

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

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisio-
nerna.

I tabell 14 redovisas mätbara prestationer inom processområdet under perioden 
2012–2014. Det uppmätta antalet besökare på riksarkivet.se och de länkade sök-
tjänsterna har minskat efter lanseringen av en ny webbplats 2013. Detta beror på in-
förandet av en ny teknisk plattform och ett statistikverktyg som mäter besöken på 
ett annat sätt än det föregående. 
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Tabell 14. Prestationer inom processområdet  
Öka kännedomen om arkiv

2014 2013 2012

Besökare på RA:s webbplatser, antal unika 1 582 446 1 756 970 1 474 059     

Besökare på RA:s webbplatser, antal totalt 3 789 529 3 979 031 3 379 199     

Besökta webbsidor, antal totalt 119 303 973 554 715 823 695 887 027     

varav webbsidor som besökts från utlandet 4 797 473 33 644 268 40 497 077     

Visningar, antal grupper/tillfällen 1 083 1 096 1 294     

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

Tabell 15. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet 
Öka kännedomen om arkiv (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Förmedla och  
kommunicera

6 294 135 6 885 217 5 007 139

Främja lärande 8 620 305 7 984 398 6 769 150

Övrigt 4 322 3 174 4 297 1 649 1 851 68

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

1 1 6 6 0 0

SUMMA 19 237 3 615 19 172 2 270 13 626 356

Förmedla, kommunicera och främja lärande

En strategi för det publika arbetet är under utarbetande. Riksarkivets huvudkanal 
på internet är webbplatsen riksarkivet.se, där bland annat Månadens dokument 
pub liceras. Myndigheten är också aktiv i sociala medier och har flera Facebook- 
konton. Huvudkontot har omkring 3 800 följare och inläggen, i genomsnitt 2–3 var-
je vecka, brukar nå mellan 2 000 och 6 000 personer. I anslutning till hundraårs-
minnet av krigsutbrottet 1914 har Riksarkivets kanal på YouTube under året publi-
cerat bland annat filmen Krigsfara till sjöss – svenska handelsflottans förluster 
under första världskriget. Myndigheten har konton också på Twitter och Instagram. 
Medarbetare har under året framträtt i press, radio och TV. 

Riksarkivet bedriver programverksamhet med öppna eller förbokade visning-
ar, föreläsningar, utställningar, arkivkaféer, workshops, kurser i handskriftsläsning 
och släktforskning samt särskilda aktiviteter för barn. Utbudet vänder sig till ett 
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brett spektrum av besökare, däribland grupper av barn i förskola och grundskola, 
gymnasieungdomar, arbetssökande och pensionärer samt företrädare för univer-
sitet och andra myndigheter, såväl i Sverige som utomlands. 

På Arkivens dag, som infaller årligen den andra lördagen i november, höll Riks-
arkivets verksamhetsställen öppet hus över hela landet med föredrag, visningar 
och andra aktiviteter. Årets tema var Orostider. På uppdrag av Svenska arkiv i sam-
verkan för synlighet (SASS) var Riksarkivet nationell samordnare av evenemanget, 
och på flera platser samverkade myndigheten med andra aktörer inom ABM-sek-
torn. Riksarkivet har som brukligt medverkat i Släktforskardagarna, som under 
året ägde rum i Karlstad, i Bok & Bibliotek i Göteborg samt i många regionala och 
lokala kulturarrangemang. I Marieberg anordnades under våren Barnens Arkivens 
dag.

Samarbete med skolor har ägt rum över hela landet genom arkivpedagogiska 
aktiviteter av olika slag. Insatser har också gjorts inom utbildningen och fortbild-
ningen av lärare. Som exempel kan nämnas att Riksarkivet, tillsammans med kom-
munarkivet och Folkrörelsearkivet för Uppsala län, deltagit i Uppsala kommuns 
fortbildningsprogram för lärare på gymnasiet liksom i utbildningen av historie-
lärare vid Uppsala universitet. 

Riksarkivet medverkar i de arkivvetenskapliga utbildningarna vid landets läro-
säten, men även i utbildningen av bland andra historiker, ekonomhistoriker, arkeo-
loger och formgivare. Myndigheten deltar i undervisningen i kulturarvspedagogik 
inom masterutbildningen i kulturminnesförvaltning vid Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet i Trondheim.

Metodutveckling och kunskapsspridning

Utbildningar har genomförts i Generic Learning Outcomes (GLO). Detta är en me-
tod för att följa upp och planera det arkivpedagogiska arbetet, bland annat genom 
enkäter till besökarna. Projektet Arkiv och lärande, som syftar till att ta fram ett 
digitalt utbildningsmaterial för grundskola och gymnasium, fortsätter under kom-
mande verksamhetsår. Riksarkivet har vid två tillfällen under året arrangerat Ar-
kivpedagogiskt forum, med deltagare från hela arkivsektorn.

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

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisio-
nerna.
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Tabell 16 visar mätbara prestationer inom processområdet under treårsperioden 
2012–2014. Antalet forskarbesök är långsiktigt på nedåtgående. Till jämförelse med 
periodens siffror kan nämnas att antalet besökare så sent som åren 2008 och 2009 
uppgick till mellan 77 000 och 78 000. När det gäller mängden framtagna volymer 
är nedgången inte lika påtaglig – sedan 2008 har antalet växlat mellan som mest 
164 000 och som lägst 134 000. En del av förklaringen till denna bristande samvaria-
tion är sannolikt att allt fler forskare ägnar sina besök åt att fotografera arkivhand-
lingarna, snarare än åt att studera dem på plats, och därför hinner med fler volymer 
än förut vid varje besök. Det egentliga studiet av handlingarna äger alltså rum nå-
gon annanstans än i forskarsalen. Liksom antalet besök har mängden skriftliga för-
frågningar sjunkit, men inte lika kraftigt. Mängden under året utlämnade filer är 
utan motstycke. Detta beror på ett engångsutlämnande av ett stort antal digitala 
bilder, som var och en utgör en fil. Antalet externa utlån har minskat fortlöpande 
som en följd av myndighetens strävan att i möjligaste mån ersätta utlånen med till-
handahållande av digitala bilder.

Tabell 16. Prestationer inom processområdet 
Tillhandahålla arkiv

2014 2013 2012

Forskarbesök, antal 45 164 49 713 55 960     

Framtagna volymer, antal 151 373 162 805  154 319     

Elektroniska arkiv:  antal utlämnade enheter 2 068 031 559 368     

                                      antal låneärenden 92 56 25     

Externa utlån, antal volymer 1 301 1 915 2 072     

Externa inlån, antal volymer 217 55 117     

Besvarande av skriftliga förfrågningar, 
antal ärenden exklusive folkbokföringsärenden  107 526  119 112 126 022     

Folkbokföringsärenden, antal 22 371 25 165 28 365     
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Tabell 17 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom process-
området.

Tabell 17. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet 
Tillhandahålla arkiv (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Forskarsal 35 849 7 662 34 950 5 357 36 385 5 426

Besvara  
förfrågningar

71 671 16 526 76 148 14 827 65 784 13 077

Övrigt 14 997 210 12 040 234 39 176 1 627

Avgiftsbelagd verk- 
samhet med full 
kostnadstäckning

9 681 14 047 9 752 15 204 12 030 15 626

SUMMA 132 198 38 445 132 891 35 622 153 375 35 757

Tillhandahålla i forskarsal och genom lån

Riksarkivarien har under året fastställt regler för tillhandahållandet såväl i fors-
karsalarna som genom fjärrlån för forsknings- eller tjänsteändamål. De nya regler-
na för fjärrlån inskränker låneverksamheten i avsikt att skydda handlingarna. 
Fjärrlånen ersätts till största delen av digitalt tillhandahållande, det vill säga av att 
beställaren får ta del av inskannade handlingar.

Terminaler för betalkort har införts vid verksamhetsställena över hela landet 
och på ett par håll finns även trådlöst nätverk för besökarnas uppkoppling. 

Besvara förfrågningar och tillhandahålla på nätet

Tillhandahållandet på nätet och genom e-post har under året utvecklats genom nya 
webbformulär för olika slags frågor. Digitalkameror används i ökande utsträck-
ning för att effektivisera handläggningen. Utprovning har skett av en flyttbar kame-
rastation för handläggningsskanning i arkivmagasin. Arbete pågår för att utveck-
la myndighetens ärendehanteringssystem, bland annat genom skapandet av en ny 
klassifikationsstruktur för ärendena, en verksgemensam ärendeserie och effekti-
vare registreringsrutiner.

Personalens kompetens när det gäller sekretessbedömning av handlingar har 
höjts genom flera utbildningsinsatser. En kurs i avancerad sekretessbedömning, 
som genomförts av chefsjuristen och inbjudna jurister från andra myndigheter, 
samlade ett 70-tal deltagare. Inom myndighetens säkerhetsgrupp har frågan om 
hantering av hot och våld mot personalen diskuterats inför en planerad personal-
utbildning under kommande år.
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MKC:s produktionsstöd har vidareutvecklats i syfte att på sikt skapa en standar-
diserad plattform för digitalisering inom myndigheten.

Övrig kärnverksamhet
Riksarkivet ska enligt sin instruktion ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt 
diplomatarium samt verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan 
med andra, exempelvis universitet och högskolor. Myndigheten har också hand om 
statens heraldiska verksamhet och ska verka för att bestämmelser om Sveriges flag-
ga följs.

Tabell 18 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 18. Fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom området 
Övrig kärnverksamhet (i tkr)

2014 2013 2012

Deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Svenskt biografiskt 
lexikon

4 296 9 4 377 45 5 134 487

Svenskt  
diplomatarium

3 458 345 3 690 115 6 206 72

Heraldik 1 734 24 1 813 9 670 0 

Digisam 6 185 0 5 451 0 4 050 601

Externa projekt 7 975 0 7 457 272 7 190 291

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full
kostnadstäckning

191 141 381 98 439 97

SUMMA 23 839 519 23 169 539 23 688 1 547

vetenskaplig utgivning
Riksarkivets vetenskapliga utgivning bedrivs främst genom enheterna Svenskt bio-
grafiskt lexikon och Svenskt diplomatarium. Till den senare knöts år 2012 det hi-
storisk-topografiska verket Det medeltida Sverige, vars utgivning finansieras av 
Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Det finns inom 
myndigheten flera skriftserier med vetenskapligt eller populärvetenskapligt inne-
håll, däribland Riksarkivets årsbok.
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Under året har ett häfte av Svenskt biografiskt lexikon (SBL) färdigställts för 
tryckning samtidigt som arbetet med att utveckla SBL på internet har bedrivits. 

Svenskt diplomatarium för år 1379 har publicerats samtidigt som arbetet med 
diplomatariets huvudkartotek (SDHK) och den elektroniska utgivningen har fort-
gått. Diplomatariets redaktion har arbetat inom Internationella diplomatikkom-
missionen och det nordiska nätverket Medieval Nordic Text Archive (MENOTA).  
I verket Det medeltida Sverige har en volym, avseende Villåttingen i Daga härad, 
Södermanland, utgivits. Ytterligare en volym har i slutet av året lämnats till trycke-
riet. Riksarkivet har övertagit driften av databasen Fornsvensk bibliografi, i vilken 
redigeringsarbete bedrivits med extern finansiering.

Projektet Yngre geometriska kartor, vars syfte är att tillgängliggöra lantmäteri-
kartor från 1600-talet för avancerad forskning och som finansierats av Kungl. Vit-
terhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond, har planenligt fullföljts. Under 
2015 kommer projektets databaser att införlivas med Riksarkivets systemförvalt-
ning.

Riksarkivets årsbok har 2014 haft temat Första världskriget i svenska arkiv. Så 
gott som samtliga artiklar är författade av myndighetens egna medarbetare. Bland 
andra större publikationer i serier med anknytning till Riksarkivet kan nämnas 
böckerna Ostindiefararen Götheborg 1738–45 och Preindustrial Commercial Histo-
ry : Flows and contacts between cities in Scandinavia and North Western Europe, 
bägge i serien Arkiv i Väst, samt Gutagåtor : Historiska problem och tolkningar, i se-
rien Arkiv på Gotland. Anställda vid Riksarkivet sprider även information om ar-
kiven och deras möjligheter i andra publikationer än myndighetens egna, exempel-
vis Släktforskarförbundets årsbok.

heraldisk verksamhet
Riksarkivets heraldiska enhet handlägger frågor om statens och myndigheternas 
symboler samt Sveriges flagga. Enheten har under året yttrat sig i cirka 300 ären-
den, bland annat rörande kommunala vapen och symboler. Principiellt viktiga frå-
gor rörande statssymbolernas användning i varumärken har behandlats av Heral-
diska nämnden. 

Samtliga Riksarkivets modellritningar till vapen för riket, landskap, län och 
kommuner jämte ett stort antal civila myndigheter samt enheter inom Försvars-
makten har gjorts kostnadsfritt tillgängliga på Wikimedia Commons och i en app-
likation för mobiltelefoner. Applikationen, som utvecklats ur en under föregående 
år lanserad version, omfattar 570 bilder och har laddats ned av över 4 000 använ-
dare. 

Enheten har deltagit med bidrag i den 30:e internationella heraldiska kongres-
sen i Oslo.
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Kompetensförsörjning
En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet. Riksarkivet ska upp-
fattas som en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla den 
kompetens som verksamheten efterfrågar. Verksamhetens mål styr kompetensför-
sörjningen, och kompetensförsörjningsfrågorna är därför utifrån ett strategiskt 
perspektiv integrerade med verksamhetsfrågorna. 

Riksarkivet har under verksamhetsåret vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att sä-
kerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som åligger myndigheten. 
Myndighetens kompetensförsörjningsprocess har under året utvecklats och fast-
ställts. Som ett komplement kommer styrdokument avseende rekrytering och 
kompetensutveckling att utarbetas. Ett myndighetsövergripande introduktions-
program har tagits fram inför fastställande under 2015. För att göra arbetsplatsen 
mera flexibel har en regel för hemarbete införts. 

Myndighetens budget har under året varit hårt ansträngd. Detta har medfört att 
återbesättningar noga har prövats. I de rekryteringar som genomförts under året 
har tillgången på relevant kompetens genomgående varit god.

En medarbetar- och chefspolicy har utarbetats partsgemensamt. Policyn beslu-
tades under december och kommer att förankras under 2015 samtidigt med 
myndighetens värdegrund. Som ovan framgått har ett antal kompetensutveck-
lingsinsatser genomförts under året, däribland införandet av internpraktik samt 
en kommunikationsutbildning riktad till samtliga medarbetare.

Som ett led i chefernas kompetensutveckling inom ledarskaps- och arbetsgivar-
frågor har samtliga chefer fått utbildning i förändringsledning. För att stärka det 
individuella ledarskapet har ett stort antal individuella insatser i form av exempel-
vis coachning, livs- och karriärplanering samt grundläggande utbildningar i led-
arskap genomförts. Under året infördes ett nytt forum, chefsmötet, som ett organ 
för samtliga myndighetens chefer. 

Sammantaget bedömer Riksarkivet att de åtgärder som genomförts under året 
på ett bra sätt bidrar till att säkerställa myndighetens nuvarande och framtida 
kompetensbehov. Myndighetens bedömning är att den även fortsättningsvis kan 
attrahera, utveckla och behålla efterfrågad kompetens. 

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.
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avgiftsbelagd verksamhet med  
full kostnadstäckning

Tabell 19. Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning (i tkr)

Verksamhet
Ö/U-skott

t.o.m. 2012
Ö/-Uskott

2013
Intäkter

 2014
Kostnader

2014
Utfall
2014

Ack över-/
underskott
2014-12-31

Digitalt till- 
gängliggörande  
vid SVAR

– 4 502 2 851 11 944 9 271 2 673 1 022

Digitaliserings- 
tjänster

3 147 –3 385 15 032 12 482 2 550 2 312

Heraldisk upp-
dragsverksamhet

–22 29 121 128 –7 0

Stöd till arkivbildare 967 6 1 165 290 875 1 848

Övrig uppdrags-
verksamhet

614 –914 5 321 6 094 –773 –1 073

SUMMA 204 –1 413 33 583 28 265 5 318 4 109

Sammantaget för samtliga verksamhetsområden visar utfallet ett överskott om 
5 318 tkr. 

Verksamhetsområdet Digitalt tillgängliggörande vid SVAR visar ett överskott 
med 2 673 tkr som innebär att det mångåriga ackumulerade underskottet nu vänts 
till ett överskott. Skälen till detta är dels att SVAR har haft stora investeringar som 
nu har skrivits av samt att man fört en återhållsam kostnadspolitik. Även Digitali-
seringstjänster visar på ett överskott om 2 550 tkr. Överskottet beror huvudsak- 
ligen på att MKC haft intäkter av uppdrag som understiger de upparbetade kost-
naderna.  

För området Stöd till arkivbildare (som bl.a. omfattar bokbinderiuppdrag samt 
ordnande- och förtecknandeuppdrag till statliga myndigheter) är intäkterna be-
tydligt större än kostnaderna. Den huvudsakliga anledningen är att kostnaderna 
inte hunnit upparbetas för uppdrag i anslutning till överlämnande av arkivmate-
rial till Riksarkivet.

övrig avgiftsbelagd verksamhet 
För övrig avgiftsbelagd verksamhet ska enligt regleringsbrevet endast de samman-
lagda intäkterna redovisas. Dessa uppgår till 56 472 tkr. Ökningen beror på att 
Riksarkivet under 2014 engångsvis fått disponera 6 000 kr på det särskilda rän-
tekontot avseende mottagning och förvarande av arkiv i enlighet med reglerings-
brevet.
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De största intäkterna är avgifter för mottagande, bevarande och vård av arkiv-
handlingar i första hand från statliga myndigheter (ca 24 000 tkr). Eftersom det 
 tidigare systemet med anslagsöverföring numera endast fungerar i mycket begrän-
sad omfattning, beräknas dessa årliga intäkter även fortsättningsvis ligga på en hög 
nivå. Till intäkter av övrig avgiftsbelagd verksamhet hör också avgiftsintäkter en-
ligt 4 § avgiftsförordningen och utredningsuppdrag som går utöver serviceskyl-
digheten enligt förvaltningslagen (ersättning för svar på forskarförfrågningar).

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 åtta centrala eller rikstäckande institutioner 
med 8 435 tkr från ramanslaget. Vidare har 446 tkr beviljats som bidrag från Sta-
tens kulturråds ramanslag till två regionala institutioner enligt förordningen 
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Årets anslag för Riksarkivets bidragsgivning till enskilda arkiv utanför kultur-
samverkansmodellen har inte möjliggjort någon allmän höjning av verksamhets-
bidraget. Myndigheten har i det läget bedömt det som ändamålsenligt att priorite-
ra två institutioner, vilkas verksamhetsbidrag har höjts med 20 000 kronor varde-
ra. Verksamhetsbidraget till övriga sex institutioner har varit oförändrat, men fem 
av dessa har därutöver och som engångsbelopp erhållit utvecklingsbidrag. Sådana 
bidrag delas ut för ett visst ändamål eller för att stimulera verksamheter som be-
döms vara av särskilt intresse för de enskilda arkivens utveckling i ett nationellt 
perspektiv. 

Den del av Statens Kulturråds ramanslag som Riksarkivet får disponera för bi-
dragsgivning till regional enskild arkivverksamhet har av regeringen höjts med 
10 000 kronor. Denna summa har använts för att höja verksamhetsbidraget till 
Stockholms läns regionala enskilda arkivinstitutioner. Övriga regionala arkiv-
institutioner omfattas av kultursamverkansmodellen och får sina statliga bidrag 
från Statens Kulturråd genom respektive landsting.

Användning av FoU-anslaget 
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 
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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 samlade FoU-verksamhet finansieras dels med FoU-medlen, dels 
med externa medel. Som framgår av denna årsredovisning bedriver myndigheten 
en omfattande FoU-verksamhet med stöd av externa finansiärer, däribland Veten-
skapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien och Vinnova. Till 
grund för användningen av såväl interna som externa medel ligger myndighetens 
sex strategiska mål En ökad användning, En resurs för förvaltningen, En bred 
överblick, En roll som basresurs, Ett rationellt bevarande och En effektiv handlägg-
ning. 

Årets FoU-anslag har utgjorts av 10 368 tkr. Till förfogande har dessutom stått 
144 tkr ur fjolårets anslag. Av dessa medel har 10 489 tkr förbrukats under året, 
medan 23 tkr överförts till kommande verksamhetsår. FoU-anslaget har under 
2014 använts i syfte att uppnå fyra av Riksarkivets strategiska mål, nämligen En re-
surs för förvaltningen, En roll som basresurs, En ökad användning och Ett ratio-
nellt bevarande. 

Användningen av FoU-medel för att uppnå det strategiska målet En resurs för 
förvaltningen (5 231 tkr) har huvudsakligen skett inom fyra utvecklingsprojekt. 
Inom projektet Arkiv i e-förvaltningen (ArkivE) utvecklas metoder för bevarande 
och tillgängliggörande av e-handlingar. Bevarandeteknik i tiden (Betek) är ett pro-
jekt som syftar till att utarbeta tekniska specifikationer till stöd för de statliga myn-
digheternas förvaring och skydd av handlingar. Projektet Gallra rätt och effektivt 
(Regal) utvecklar metoder för värdering och gallring av handlingar hos myndighe-
terna. Projektet eARD, som tagit fram förvaltningsgemensamma specifikationer 
för e-arkiv och e-diarium, avslutades under året. I samtliga fall syftar verksam-
heten till att handlingar ska kunna bevaras hos myndigheterna och i förlängning-
en som en del av vårt kulturarv. Hittills har arbetets tyngdpunkt legat på kompe-
tensuppbyggnad inom Riksarkivet, men resultaten förs efterhand ut till myndig-
heterna genom vägledning och i vissa fall normering.

För att uppnå det strategiska målet En roll som basresurs har FoU-medel (1 319 
tkr) använts dels till utarbetande av publikationer baserade på Riksarkivets be-
stånd, dels till arbetet på en långsiktig FoU-plan. Publikationerna är av väsentlig 
betydelse för att stimulera användandet av det kulturarv som Riksarkivet förval-
tar. Ett viktigt resultat är att publikationerna används inom vetenskaplig forskning 
och utbildning. De är också av vikt för myndighetens egen kompetensutveckling. 
Arbetet på myndighetens första långsiktiga FoU-plan syftar till att åstadkomma ett 
program för åren 2016–2018.

FoU-medel som avsatts för att nå det strategiska målet En ökad användning  
(2 668 tkr) har tagits i bruk för ett flertal insatser. Särskilt kan nämnas utveckling-
en av arkivredovisningssystemet Arkis och deltagandet i utvecklingen av en euro-
peisk arkivportal inom EU-projektet APEx. För kulturområdet är utvecklingen av 
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metoder för ökad användning, såväl med traditionella som med digitala medel, en 
nyckelfråga. Årets insatser har framförallt bidragit till utvecklingen av den digita-
la förmedlingen.

De FoU-medel som avsatts för att nå målet Ett rationellt bevarande (1 271 tkr) har 
använts dels till utvecklingen av Riksarkivets digitala bevarande inom ramen för 
RADAR, dels till myndighetens delfinansiering av verksamheten vid Luleå teknis-
ka universitets LDB-centrum. Ett rationellt bevarande är grundläggande för all ar-
kivverksamhet. Metodutvecklingen under året är ett led i en långsiktig insats.

Digisam
Under första halvåret 2014 genomförde Statskontoret, i enlighet med regeringens 
strategi för digitaliseringen av kulturarvet, Digit@lt kulturarv, en utvärdering av 
verksamheten vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande 
och digital förmedling av kulturarvet (Digisam). Enligt Statskontorets rapport har 
verksamheten vid Digisam lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digita-
liseringsfrågor inom kulturarvssektorn. Den bidrar också till ett effektivare ut-
nyttjande av statens resurser. Utvärderingen har pekat ut ett antal förbättringsom-
råden som kommer att åtgärdas under den återstående tiden av Digisams uppdrag. 
För att svara upp mot synpunkterna om oklar styrning och rollfördelning fastställ-
de styrgruppen i oktober ett styrdokument som beskriver roll- och ansvarsfördel-
ningen mellan styrgruppen, verksamhetsledaren och beredningsgruppen.

Riksarkivet har i skrivelse till regeringen förordat att Digisams uppdrag för-
längs efter 2015 och att verksamheten integreras i myndigheten.

I april fastställde styrgruppen fjorton vägledande principer för arbetet med di-
gitalt kulturarv. Principerna är tänkta att användas som stöd för inriktning av be-
slut och för att bidra till att samordna digital informationshantering på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. De har översatts till engelska och spritts internationellt. 
De är också tänkta som en ram för alla Digisams leveranser från övergripande stra-
tegidokument till konkreta vägledningar.

myndighets- och institutionsvisa planer  
för digitalisering

Det nätverk med representanter för samtliga 23 myndigheter och institutioner som 
har i uppdrag att utarbeta planer för sin digitaliseringsverksamhet har fortsatt att 
träffas under året för erfarenhetsutbyte och koordination. Samtliga myndigheter 
och institutioner har skickat in ifyllda mängdmatriser och svar på ett frågeschema, 
och Digisam har gjort en sammanfattande analys av underlagen. 

Inom ramen för arbetet med myndighets- och institutionsvisa planer utarbeta-
des under 2013 ett förslag till checklista för prioritering av kulturarvsmaterial inför 
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digitalisering. Förslaget har under 2014 ventilerats för synpunkter och förankring. 
Checklistan ska ses som ett första, övergripande stöd för myndigheternas och in-
stitutionernas arbete med interna kriterier för prioritering. Den kommer att behö-
va fördjupas utifrån varje enskild myndighets och institutions uppdrag och sam-
lingar. 

infrastruktur och bevarande
Det arbete som sedan början av 2013 utförts i form av workshops, modelleringar 
och omvärldsanalyser, i samverkan med representanter för de myndigheter och in-
stitutioner som är ansvariga för aggregeringstjänster eller som har en annan koor-
dinerande roll vad gäller digitalt kulturarv, sammanfattades under hösten i rap-
porten Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet – Underlag 
för fortsatt arbete. I rapporten presenteras en tentativ målbild för en framtida sam-
ordnad informationshantering. Den visar beröringspunkter mellan kulturarvs- 
och forskningssektorn, särskilt vad gäller e-infrastrukturer, och hur arbetet kring 
de frågor som diskuteras i rapporten ser ut på europeisk nivå. Inför det fortsatta ar-
betet har en särskild strategisk arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att förbereda det 
arbete som kommer att utföras i 2015 års arbetsgrupp för infrastruktur.

Den förstudie om digitalt bevarande som startades under 2013 slutfördes under 
2014. Resultaten av förstudien redovisas i rapporten Digitalt bevarande vid Kultur-
arvsinstitutioner – Nulägesanalys och framtida behov. 

upphovsrättsliga frågor
Samrådsarbetet kring upphovsrättsliga frågor har resulterat i att grundvillkoren 
för kulturarvsinstitutionernas bildanvändning, inom ramen för avtalslicensbase-
rade avtal, fastställts av Digisams styrgrupp. 

De fastställda grundvillkoren utgör grunden för de enskilda avtalslicensbase-
rade avtal som varje institution kan välja att teckna med Bildupphovsrätt i Sverige 
för storskalig användning av upphovsrättsligt skyddade bilder.

Som ett nästa steg i det upphovsrättsliga arbetet har en förhandlingsdelegation 
satts samman för att med Bildupphovsrätt i Sverige som motpart förhandla fram 
tariffer för den storskaliga bildanvändningen. För att få ett underlag för förhand-
lingarna har ett pilotprojekt startats med syfte att pröva de kommande enskilda av-
talen i praktiken, bland annat genom att precisera vilken typ av bildanvändning 
som kommer att omfattas av avtalen, hur pass mycket tid som krävs för att admi-
nistrera dem och om det finns en gemensam grund för kostnadsberäkning. Paral-
lellt har en vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning utarbetats i 
nära samverkan med den nämnda referensgruppen för bildfrågor. 

Med anledning av den nya inskränkningen i upphovsrättslagen om herrelösa 
verk, som började gälla den 29 oktober, har Digisam tagit kontakt med Patent- och 
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registreringsverket (PRV), som utsetts till nationell samordnare för den registre-
ring som krävs. På Digisams initiativ anordnade PRV ett möte i december där 
myndigheten informerade om den aktuella EU-databasen och sin roll som sam-
ordnare.  

nätverk och fördjupad samverkan, nationellt,  
nordiskt och europeiskt

Under året har samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utvecklats 
och fördjupats. Personal från KTH har deltagit i workshops och modelleringsmö-
ten inom ramen för infrastukturarbetet. Digisam har också aktivt stött KTH i pla-
neringen av innehåll i och ansökningar om finansiering av uppbyggnaden av det 
nya forskningsområdet, Kulturarvsprogrammet, vid KTH.

En milstolpe i det långsiktigt syftande samarbetet mellan kulturarvsområdet 
och universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur 
för nationell och internationell datakommunikation, SUNET, var att Vetenskaps-
rådet, SUNET och kulturarvsområdet, representerat av Riksarkivet, i december 
undertecknade en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen utgör en grund för ut-
veckling av förslag om samverkan till ömsesidig nytta, men är inte bindande för nå-
gon av de undertecknande parterna.

Samarbetet mellan Riksantikvarieämbetet och Digisam för att med hjälp av till-
satta arbetsgrupper översätta och anpassa den brittiska Spectrum-manualen till 
svenska förhållanden har fortsatt under året.

Under året har en arbetsgrupp för audiovisuella frågor arbetat med målet att nå 
en bättre samverkan kring bevarande- och tillgängliggörandeinsatser mellan de 
nationella mediearkiven och övriga ABM-institutioner som har audiovisuella sam-
lingar. Arbetsgruppen har arbetat med frågor om överföring av analoga audiovi-
suella samlingar till digitalt format, digital lagring, långsiktigt digitalt bevarande, 
metadata och tillgängliggörande.

 Digisam är representerat i Digitaliseringskommissionen, Forum för digitali-
sering av skolan samt den svenska noden för Global Biodiversity Information Faci-
lity (GBIF). 

Digisams verksamhetsledare är svensk representant i Member States Expert 
Group on Digitisation (MSEG) och har under året deltagit i gruppens möten. Digi-
sam är också medlem i the Europeana Network och har under året deltagit i möten 
och arbetsgrupper. Under året genomförde Europeana en förändring av sin modell 
för styrning för att öka inflytandet från medlemsländerna och nätverksmedlem-
marna. Digisams verksamhetsledare valdes in som representant i det nybildade 
Members Council samt i Members Board.

Tillsammans med Riksarkivet har Digisam under året också deltagit som part-
ner i EU-projekten Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation (DCH-
RP) och ATHENA Plus samt som associate partner i projektet Europeana Inside 
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och RICHES. Digisam är också representerat i Europeana Spacé s Advisory Board. 
I DCH-RP deltog under året ett antal av Digisams medverkande myndigheter och 
institutioner i de bevarandetester som var en del av projektet. I ATHENA Plus del-
tar Digisam/Riksarkivet inom ramen för den paraplymodell som testas som en 
möjlighet för att underlätta för de svenska kulturarvsinstitutionerna att delta i 
EU-projekt. Projektet ENUMERATE, som syftar till att få ett bättre statistiskt un-
derlag avseende digitaliseringsarbetet vid medlemsländernas institutioner, har fått 
ett förnyat uppdrag. Digisam har sedan tidigare rollen att vara nationell koordina-
tor. Deltagandet i EU-projekten har lett till uppbyggnad av starka nätverk, kunskap 
och tillgång till produkter. Detta är av stort värde för arbetet med att nå målen för 
Digit@lt kulturarv.

Konferensen Öppna Kulturarvsdata i Norden, som Digisam 2013 arrangerade 
inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet, fick un-
der året en fortsättning genom den nordiska konferensen Å sikte mot stjernene 
som norska Riksarkivet, norska Kulturrådet och Riksantikvaren i Norge arrange-
rade i Oslo med Digisam som medarrangör.

Det nätverk som bildats med representanter för de svenska kulturarvsinstitu-
tioner som deltar, eller har deltagit, i EU-projekt eller som av annat skäl är intres-
serade av frågan, har fortsatt att träffas under året och har också kommit att knytas 
närmare till Digisam.  

Inom ramen för uppdraget har Digisam under året deltagit i 48 konferenser och 
större seminarier i Sverige, Norden och Europa. Vid 24 av dessa har personal från 
Digisam medverkat som talare. 

webbnärvaro
Digisam lägger fortsatt stor vikt vid att vara tillgängligt och synligt på webben. Un-
der året har fokus legat på hemsidan samt på sekretariatets Facebook- och Twitter-
konton. Digisam har fått 269 nya följare på Twitter och hade vid årets slut totalt 927 
följare. Totalt har 751 tweets och re-tweets publicerats.

Digisams sida på Facebook gillades vid årets slut av 657, en ökning med 101 gil-
lare sedan föregående år. På Facebooksidan har Digisam publicerat 723 inlägg med 
huvudsyftet att sprida delar av den omvärldsbevakning som sker vid sekretariatet. 
På hemsidan digisam.se har 56 bloggposter publicerats under året. Hemsidan har 
besökts av 5 836 unika användare som totalt öppnat 35 883 sidor för visning.

Digisam har under året också varit aktivt på Linked In, Slideshare och Flickr. 
Under 2014 började Digisam ge ut digitala nyhetsbrev för att nå dem som inte 

följer sekretariatet på webben utan föredrar att få uppdateringar via e-post. Tre ny-
hetsbrev skickades ut under året till cirka 320 prenumeranter.
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Finansiell redovisning

Kommentarer till det ekonomiska utfallet
Det ekonomiska resultatet vad gäller anslagsredovisningen är negativt. Anslags-
krediten har utnyttjats med 4 265 tkr på förvaltningsanslaget vilket är en förbätt-
ring i förhållande till 2013 med drygt 9 000 tkr. Resultatet är emellertid bättre än 
vad Riksarkivet prognostiserat under 2014. 

Det främsta skälet till underskottet har minskat är att Riksarkivet fått dispone-
ra engångsvis 6 000 tkr på det särskilda räntekontot avseende mottagning och för-
varande av arkiv samt att en stram kostnadspolitik har förts inom myndigheten.

Även intäkterna har minskat jämfört med 2013. 
De stora engångskostnaderna under 2012 och 2013, de låga uppräkningsbe-

loppen för perioden 2012–2013 och besparingsbetinget på 10 miljoner avseende 
2010–2011 gör det nödvändigt med fortsatta besparingsuttag och effektiviseringar 
i verksamheten även under de kommande åren. Enligt vår prognos beräknas un-
derskottet successivt minska under åren 2015–2017 med målsättning att nå nollre-
sultat år 2017. 

Forskningsanslaget uppvisar ett mindre anslagssparande om 23 tkr. 
Det ekonomiska utfallet för de avgiftsbelagda verksamheterna kommenteras 

under ett särskilt avsnitt.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag. Riksarkivets redovisning följer god 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 2014. Belopp anges i tkr om inte annat anges.
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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. 

Immateriella tillgångar

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

Materiella tillgångar

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

 10 år

Teknisk utrustning                                                                                                      5 år
Datautrustning                                                                                                           3 år
Kulturtillgång                                                                                                                        ej avskrivning

värdering av fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag eller 
när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslut upprättas, redovi-
sas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som 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. 
Skälet är i första hand att det verkliga värdet bedömts vara så lågt att det inte moti-
verar en varulagervärdering.
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Övrigt
särskilt räntekonto

Enligt regleringsbrevet får Riksarkivet fondera ersättningar för arkivleveranser 
från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt 
med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksam-
heter som inte är anslagsfinansierade. Avkastningen, sedan en viss del avsatts för 
värdesäkring, ska användas för kostnader som uppstår till följd av leveranserna. 
Värdesäkring görs med 20 % av avkastningen som bokförs i balansräkningen som 
en särskild ersättning under myndighetskapitalet. Under 2015 kommer det särskil-
da räntekontot avslutas och anslaget har ökats med 3 000 tkr. 

sponsormedel
Riksarkivet har inte tagit emot sponsormedel under 2014.
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Resultaträkning 

Tabell 20.

Belopp i tkr Not Utfall 2014 Utfall 2013

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag   1 346 604 361 804
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 90 055 76 699
Intäkter av bidrag 3 29 057 34 753
Finansiella intäkter 4 651 1 019
Summa 466 367 474 275

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 –252 546 –261 619
Kostnader för lokaler 6 –116 039 –118 552
Övriga driftkostnader 7 –67 695 –68 811
Finansiella kostnader 8 –660 –1 156
Avskrivningar och nedskrivningar –24 109 –25 550
Summa –461 049 –475 688

Verksamhetsutfall 5 318 –1 413

Transfereringar 9
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag 9 452 8 781
Medel från övriga institutioner 476 260
Lämnade bidrag –9 928 –9 041
Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 10 5 318 –1 413
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Tabell 21.

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 11 35 518 25 125
Summa immateriella tillgångar 35 518 25 125

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 6 859 8 477
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 85 405 95 952
Kulturtillgångar 14 25 235 25 235
Summa materiella tillgångar 117 499 129 664

Fordringar
Kundfordringar 4 352 7 508
Fordringar hos andra myndigheter 15 21 020 15 895
Övriga fordringar 124 169
Summa fordringar 25 496 23 572

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 16 30 895 24 851
Upplupna bidragsintäkter 17 1 864 4 592
Övriga upplupna intäkter 159 77
Summa periodavgränsningsposter 32 918 29 520

Avräkning med statsverket 18 9 855 20 972
Kassa och bank
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 19 56 667 62 785
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 0 3 703
Kassa, plusgiro och bank 20 30 26
Summa kassa och bank 56 697 66 514

SUMMA TILLGÅNGAR 277 983 295 367

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 21 235 235
Balanserad kapitalförändring 22 80 154 87 610
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 5 318 –1 413
Summa myndighetskapital 85 707 86 431

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och andra  
förpliktelser 23 584 1 379
Summa avsättningar 584 1 379

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 24 124 574 124 479
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 25 3 042 0
Skulder till andra myndigheter 26 7 951 8 532
Leverantörsskulder 5 622 24 686
Övriga skulder 27 3 935 3 882
Summa skulder m.m. 145 124 161 579

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 28 23 473 24 616
Oförbrukade bidrag 29 15 209 10 708
Övriga förutbetalda intäkter 30 7 886 10 654
Summa periodavgränsningsposter 46 568 45 978

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 277 983 295 367

Ansvarsförbindelser: Inga Inga

Balansräkning
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Anslagsredovisning
Belopp i tkr.

Tabell 22.

Anslag

Ingående
överförings-

belopp

Årets till- 
delning

enligt regle- 
ringsbrev

Totalt
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp Not

Ramanslag
Uo 17   06:1 ap 1
Riksarkivet –13 562 356 359 342 797 347 062 –4 265 31

Ramanslag
Uo 17   01:6 ap 5 0 446 446 446 0 32
Bidrag till 
regional arkiv-
verksamhet 

Ramanslag
Uo 17   01:4 ap 9 144 10 368 10 512 10 489 23 33
Forsknings-  
och utvecklings-
insatser inom 
kulturområdet
Riksarkivet

SUMMA –13 418 367 173 353 755 357 997 –4 242
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Not 1 Intäkter av anslag 2014 2013

Enligt resultaträkningen
Intäkter av anslag 346 604 361 804
Medel från statsbudgeten för finanisering av bidrag 9 452 8 781
Semesterlöneskuld 1 941 1 385
Summa 357 997 371 970

Enligt anslagsredovisningen
Summa nettoutgifter 357 997 371 970

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2014 2013

Intäkter enligt avgiftsförordningen 4 § 1) 6 926 6 064
Intäkter med full kostnadstäckning 33 583 27 744
Intäkter från särskilt räntekonto 2) 6 000 0

Övriga intäkter 3) 43 546 42 891

90 055 76 699

Ökningen jämfört med 2013 består till största delen på intäktsökningar i verksamheten med full 
kostnadstäckning samt leveransintäkter av enskilda arkiv. 

1) Avser intäkter för kurser och konferenser, uthyrning av lokaler, konsultuppdrag m.m. 
2) Ökningen beror på att Riksarkivet får under 2014 disponera engångsvis 6 000 tkr på det sär-

skilda räntekontot avseende mottagning och förvarande av arkiv i enlighet med regleringsbrev.
3) Avser leveransintäkter, intäkter för ordnings- och förteckningsarbete, fors karförfrågningar, 

uthyrning samt bokbinderi och konser ve ring m.m. 

Not 3 Intäkter av bidrag 2014 2013

Posten består av bidrag från
Inomstatliga finansiärer 1) 19 396 24 457
Utomstatliga finansiärer 9 661 10 296

29 057 34 753
1) Den största inomstatliga finansiären är Arbetsförmedlingen, varifrån bidrag med 9 792 tkr  
(10 703 tkr) har bokförts.

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges. Föregående års siffror inom parentes.
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Not 4 Finansiella intäkter 2014 2013

Ränteintäkter, räntekonto RGK. Förvaltningsanslag 308 474
Ränteintäkter, räntekonto RGK. Särskilda ersättningar 324 537
Övriga finansiella intäkter 19 8

651 1 019

Ränteintäkternas minskning beror på att räntenivån har sjunkit under året.

Not 5 Kostnader för personal 2014 2013

Lönekostnader (exkl. avgifter) 177 436 180 191
Arbetsgivaravgifter, premier, övriga avgifter   80 249 84 007
Aktivering av lön för egenutvecklade anläggningstillgångar –10 162 –7 236
Övriga personalkostnader 5 023 4 657

252 546 261 619

Kostnaderna för personal har minskat med 3,5 % jämfört med föregående år. Förändringen be-
ror på att en större andel lönekostnader finansierats som utvecklingsprojekt (immateriell anlägg-
ningstillgång) samtidigt som antalet anställda har minskat.

Övriga poster som påverkat personalkostnaderna i jämförelse med år 2013 är bland annat  
för ändring av semesterlöneskuld, pensionskostnader och retroaktiva löner.

Not 6 Kostnader för lokaler 2014 2013

Hyror 106 871 110 210
Övriga lokalkostnader 9 168 8 342

116 039 118 552

Minskningen av lokalkostnader jämfört med 2013 beror på att under 2013 hade Riksarkivet dubb-
la hyror i Lund på grund av flytt till nya lokaler. 

Not 7 Övriga driftkostnader 2014 2013

Övriga driftkostnader 67 695 68 811

Minskningen beror till största delen på minskade kostnader gällande köp av tjänster.

Not 8 Finansiella kostnader 2014 2013

Räntekostnader för lån i RGK 592 1 127
Övriga finansiella kostnader 68 29

660 1 156

Räntekostnadernas minskning beror på att räntenivån har sjunkit under året.
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Not 9 Transfereringar – lämnade bidrag 2014 2013

Bidrag till enskilda arkiv 1) 9 006 8 345
Bidrag till regionala arkivinstitutioner 2) 446 436
Bidrag till övriga myndigheter 276 260
Bidrag till privata företag 200 0

9 928 9 041
1) Enligt Riksarkivets regleringsbrev ap. 1
2) Riksarkivet får disponera 446 tkr (anslag 1:6 ap. 5) hos Statens kulturråd för fördelning regio nalt 
till institutioner som inte omfattas av samverkansmodellen. Avser utbetalningar/transfereringar 
av bidrag till enskilda arkiv.

Not 10 Årets kapitalförändring 2014 2013

Avgiftsfinansierad verksamhet
Digitalt tillgängliggörande 2 673 2 851
Digitaliseringstjänster 2 550 –3 385
Heraldisk verksamhet –7 29
Stöd till arkivbildare 875 6
Övriga uppdrag –773 –914

5 318 –1 413

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling 2014-12-31 2013-12-31

IB anskaffningsvärde 41 112 29 909
Årets anskaffningar 13 825 11 203
Anskaffningsvärde UB 54 937 41 112

IB ackumulerade avskrivningar 15 987 12 330
Årets avskrivningar 3 432 3 657
Ackumulerade avskrivningar UB 19 419 15 987
Bokfört värde 35 518 25 125

Består av utvecklingskostnader för bl.a. GSU-projektet (digitalt tillhandahållande av äldre kyrko-
bokföringsmaterial), W3D3 ärendehanteringssystem,SVAR/NAD/web (informationssystem), 
BOU-projektet (e-tjänst för bouppteckningar) och MOA-projektet (modernisering av Arkis).

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2014-12-31 2013-12-31

IB anskaffningsvärde 42 299 42 924
Årets anskaffningar  26 0
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar –4 297 –625
Anskaffningsvärde UB 38 028 42 299
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IB ackumulerade avskrivningar 33 821 32 422
Årets avskrivningar 1 636 2 010
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar –4 288 –611
Ackumulerade avskrivningar UB 31 169 33 821
Bokfört värde 6 859 8 477
Ökningen av utrangeringar under 2014 jämfört med 2013 beror till stor 
del på att landsarkivet i Lund har flyttat till nya lokaler.

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2014-12-31 2013-12-31

IB anskaffningsvärde 305 264 294 007
Årets anskaffningar 1) 8 584 26 077
Avgår anskaffningsvärde för utrangeringar  –14 925 –14 820
Anskaffningsvärde UB 298 923 305 264

IB ackumulerade avskrivningar 209 312 204 165
Årets avskrivningar 19 043 19 882
Avgår ackumulerade avskrivningar för utrangeringar    –14 837 –14 735
Ackumulerade avskrivningar UB     213 518 209 312
Bokfört värde 85 405 95 952

1) Anskaffningarna har minskat under 2014. Till en stor del avser det arkivhyllor och IT-utrustning, 
såsom skann rar, datanät, brandvägg m.m. 

IB för föregående år (2013) har justerats beroende på felklassificering i årsredovisningen.

Not 14 Kulturtillgångar 2014-12-31 2013-12-31

IB anskaffningsvärde 25 235 25 235
Årets anskaffningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 25 235 25 235

Bokfört värde 25 235 25 235

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

Not 15 Fordringar hos andra myndigheter 2014-12-31 2013-12-31

Mervärdesskatt 7 859 7 862
Kundfordringar hos andra myndigheter 1) 13 161 8 033
Övriga fordringar 0 0

21 020 15 895

1) Stora kundfordringar på Kungliga Biblioteket. Inbetalningar  
erhållits i januari 2015.
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Not 16 Förutbetalda kostnader 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyreskostnader inomstatliga 4 060 2 577
Förutbetalda hyreskostnader utomstatliga 22 432 21 626
Övriga förutbetalda kostnader 4 403 648

30 895 24 851

Förutbetalda hyreskostnader avser 1:a kvartalet 2014.

Not 17 Upplupna bidragsintäkter 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna bidrag från inomstatliga finansiärer 1 365 4 315
Upplupna bidrag från utomstatliga finansiärer 500 277

1 864 4 592

Not 18 Avräkning med statsverket 2014-12-31 2013-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 0 0
Redovisat mot anslag 446 436
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats  
till icke räntebärande flöde –446 –436
Fordringar/skulder avseende anslag  
i icke räntebärande flöde

0 0

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 13 419 2 055
Redovisat mot anslag 357 551 371 534
Anslagsmedel som tillförts räntekonto –366 727 –360 170
Återbetalning av anslagsmedel 0 0
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 4 243 13 419

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte  
har redovisats mot anslag
Ingående balans 7 554 8 939
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln –1 942 –1 385
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har  
redovisats mot anslag

5 612 7 554

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans 0 0
Inbetalningar i icke räntebärande flöde –446 –436
Utbetalningar i icke räntebärande flöde 446 436
Saldo 0 0

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0

Summa Avräkning med statsverket 9 855 20 972
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Not 19 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2014-12-31 2013-12-31

Särskilt räntekonto 1) 56 667 62 785
Riksarkivets förvaltningsanslag 0 3 703

56 667 66 487

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

För år 2014 var räntan 281 tkr (632 tkr), därav överförs 52 tkr (95 tkr) för att värdesäkra kapitalet 
och resterande 229 tkr används för löpande kostnader. 

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 fick RA disponera 6 miljoner kronor från det särskil-
da räntekontot.

Not 20 Kassa, plusgiro och bank 2014-12-31 2013-12-31

Kassa, plusgiro och bank 1) 26 26
Bank, valutakonto 2) 4 0

30 26
1) Posten består av kontantkassor, 26 tkr.
2) Posten består av räntor externa medel, 4 tkr.

Not 21 Statskapital 2014-12-31 2013-12-31

Statskapital 235 235

Statskapitalet avser konstföremål som lånats från Statens konstråd. På tillgångssidan har mot-
svarande belopp bokförts som en kulturtillgång.

Not 22 Balanserad kapitalförändring 2014-12-31 2013-12-31

Ingående balans 1) 87 610 80 847
Föregående års kapitalförändring enligt resultaträkning –1 413 6 668
Värdesäkring av kapital 2) –43 95
Disponerande av särskilda räntekontot 3) –6 000 0
Utgående balans 80 154 87 610

1) Ingående balansen består till största delen av särskilda ersättningar 62 311 tkr som enligt regle-
ringsbrevet får RA fondera ersättningar för arkivleveranser och kulturtillgångar som löst in från 
Ericsbergsarkivet för 25 000 tkr.
2) Enligt regleringsbrevet får RA fondera ersättningar för arkivleveranser från affärsverk och  
bolagiserade myndigheter samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade och viss del 
av avkastningen ska värdesäkras.
3) Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 fick RA disponera 6 miljoner kronor från det särskil-
da räntekontot.
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Not 23 Avsättningar 2014-12-31 2013-12-31

Avser avsättningar för pensioner och andra förpliktelser
Ingående avsättning 1 379 1 517
Årets pensionskostnad 5 1 240
Årets pensionsutbetalningar –801 –1 379
Utgående avsättning 584 1 379

Not 24 Lån i RGK 2014-12-31 2013-12-31

Lån till anläggningstillgångar vid årets början 124 479 93 372
Nya lån under året 24 116 56 650
Amorteringar under året –24 021 –25 543
Utgående balans 124 574 124 479
Låneram 136 000 143 000

Not 25 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2014-12-31 2013-12-31

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 3 042 0

Räntekontokrediten har högst utnyttjats med 10 540 tkr under år 2014. 

Kontokredit hos RGK 42 243 42 243

Not 26 Skulder till andra myndigheter 2014-12-31 2013-12-31

Arbetsgivaravgifter och premier 4 623 4 547
Leverantörsskulder statliga 2 823 3 232
Utgående mervärdesskatt 505 752
Övriga skulder 0 0

7 951 8 532

Not 27 Övriga skulder 2014-12-31 2013-12-31

Personalens källskatt 3 920 3 883
Övriga skulder 15 –1

3 935 3 882
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Not 28 Upplupna kostnader 2014-12-31 2013-12-31

Semesterlöneskuld m.m. 19 819 20 028
Övriga upplupna kostnader 1) 2 492 3 541
Retroaktiva löner 1 162 1 047

23 473 24 616

1) Består till största del av trygghetsmedel och kompledighetsskuld med 1 786 tkr (2 302 tkr).

Not 29 Oförbrukade bidrag 2014-12-31 2013-12-31

Bidrag från inomstatliga finansiärer 1) 3 381 6 197
Bidrag från utomstatliga finansiärer 11 828 4 511

15 209 10 708

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

Beräknad användning per tidsintervall
Inom 3 månader 803 133
3 månader till 1 år 2 408 744
1 år till 3 år 9 633 5 232
Överstigande 3 år 2 365 4 599

Not 30 Övriga förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31

Övriga förutbetalda intäkter 7 886 10 654

Posten består bl.a. av förskotterade intäkter från Domstolsverket för leveranser och vård av in-
skrivningsmyndigheternas arkiv samt förutbetalda intäkter från bl.a. Utlännings nämnden, Re-
geringskansliet, Sveaskog, Arbetslivsinstitutet, Göta Hovrätt, Skolmyndigheten m.fl. Riksarkivet 
har under år 2014 och tidigare tagit emot myndigheternas arkiv och därmed haft motsvarande 
kostnader. 
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Not 31 Förvaltningsanslaget för Riksarkivet och landsarkiven. 
Ramanslag 17 6:1 ap 1.

Årets tilldelning på anslagsposten  17 6:1 ap 1  är totalt 356 359 tkr (350 165 tkr). 
Anslagskrediten var för år 2014  10 691 tkr (18 000 tkr), denna har utnyttjats med 4 265 tkr.
Ingående överföringsbelopp 2014 var  –13 562 tkr (–2 235 tkr).

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. Medel till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.
“I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhi-
storisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 tkr” (464 tkr). Medlen utbetalas den 25 varje 
månad i poster om 39 tkr till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.
Under 2014 har 464 tkr utbetalats enligt ovan nämnda villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts. 

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. 
Enligt instruktionen § 10 ska Riksarkivet stödja enskilda arkivinstitutioner och verka för att sam-
arbete med enskilda arkivinstitutioner utvecklas.
Riksarkivet får använda 8 451 tkr (8 451 tkr) för bidrag till enskilda arkiv.
Under 2014 har 8 440 tkr (8 365 tkr) utnyttjats.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. Europeana
Riksarkivet har betalat det svenska bidraget till Europeana.
Under 2014 har 107 tkr (103 tkr) utbetalats.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Not 32 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 2014 uppgår till 446 tkr (436 tkr), som har fördelats och utbetalats av Riks-
arkivet till regionala arkivinstitutioner i enlighet med regleringsbrevets villkor.

Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Not 33 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.  
Ramanslag 17 01:4 ap 9.

Årets tilldelning på anslagsposten  17 01:4 ap 9  är totalt 10 368 tkr (10 005 tkr). 
Anslagskrediten för år 2014 är 311 tkr (300 tkr), denna har inte utnyttjats.
Ingående överföringsbelopp 2014 var 144 tkr (181 tkr) som får disponeras.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.
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Tilläggsupplysningar

Tabell 23. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2010–2014 (i tkr)

Typ av uppgift 2014 2013 2012 2011 2010

Låneram
Beviljad 136 000 143 000 143 000 133 000 111 500
Utnyttjad 124 574 124 479 93 372 94 450 101 504
Kvar 11 426 18 521 49 628 38 550 9 996

Kontokredit hos RGK
Räntekontokredit 42 243 42 243 55 000 55 000 42 000
Max. utnyttjad under året 10 540 31 268 31 268 5 324 0

Räntor på räntekonto RGK
Ränteintäkter 308 474 956 1 217 263
Räntekostnader 592 1 127 1 359 1 755 493
Saldo –284 –653 –403 –538 –230

Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Budget enl. regleringsbrev 38 700 27 200 27 200 24 600 48 200
Utfall 1) 56 472 48 955 51 731 59 312 60 796
Verksamhet med full kostnadstäckning
Budget enl. regleringsbrev 31 880 32 990 32 990 51 690 44 141
Utfall 1) 33 583 27 744 34 390 35 931 35 948

Anslagskredit
Beviljad kredit Uo 17 6:1 ap 1 10 691 18 000 13 800 13 800 13 822
Beviljad kredit Uo 17 1:4  ap 1 311 300 300 297 296
Utnyttjad kredit Uo 17 6:1 ap 1 4 265 13 562 2 235 0 0
Utnyttjad kredit Uo 17 1:4 ap 1 0 0 0 0 0

Anslag m.m. 
Utgående reservation 0 0 0 0 0
Anslagssparande Uo 17 6:1 ap 1 0 0 0 8 494 8 724
Anslagssparande Uo 17 1:5 ap 9 23 144 181 207 271

Åtaganden jämfört med
Summan av tilldelade  
bemyndiganden

0 0 0 0 0

Årsarbetskrafter, anställda m.m.
Antalet årsarbetskrafter 2) 458 475 510 518 515
Medelantalet anställda 513 521 545 564 573

Driftkostnad per årsarbetskraft 3) 953 945 874 844 834

Kapital
Årets kapitalförändring 5 318 –1 413 6 668 3 872 –258
Balanserad kapitalförändring 4) –1 209 204 –6 464 –10 115 –10 015

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 24. Lokalkostnader 2014 (i tkr)

Ort Hyresvärd
Lokal- 
hyror

El och  
upp-

värmning

Övriga 
driftkost- 

nader
Fastig- 

hetsskatt

Stockholm Fastighets AB Lysbomben 20 463 931  5 

Boetten AB 16 386 0

Försvarets Materielverk 5 940 500

Stockholms hamn AB 4 085 72

Ramsele Stiftelsen Arkiv & Kulturhus  
i Ramsele 1 135

E.ON Kundsupport Sverige AB 45

Switch Nordic Green AB 203

Sollefteå kommun  
sophämtning

 
9

Fränsta Ånge Fastighets & Industri AB 1 102 52  

Uppsala Akademiska hus AB 10 990 157 13

Vadstena Statens fastighetsverk 10 309

Visby Leif Pettersson, Kometen 3 2 102 64

Gotlands kommun 159 

Lund Arkivet Lund Fastighets AB 6 003

Lunds universitet 529  

Region Skåne 566 30

Lunds energi/Kraft & Kultur 0 1 002

Göteborg  Klippan kulturfastigheter 7 850

Klippan kulturfastigheter
(annuitetslån)

458

Wallenstam AB 5 655 282 101 

Higabgruppen 257 23 

Göteborg Energi, Arkivgatan 9A 89

Göteborg Energi,  
Depå Grönsaksgatan 8

Härnösand Hemfosa MF O AB,  
ISS Facility Services AB 7 462 

Klövern Härnösand AB 3 174  24

Östersund Krepidoma Holding AB 1 385 57

Roxanne Östersund  
Onkel Adam 9 AB 304 9 22

Roxanne Östersund  
Tingshuset 7 AB 20 1 1 

Krepidoma Holding AB
uät KL Gemix AB

 
155 14 12

SUMMA 106 330 3 676 22 188

Reparationer och underhåll tillkommer med 316 tkr för Riksarkivet. Hyran för Visby inkluderar 
en retroaktiv hyresjustering om 283 tkr. Vad avser nu gällande hyreskontrakt för Landsarkivets i 
Göteborg huvudbyggnad (ref 68350001) så är det fem år mellan det aktuella regeringsbeslutet 
och kontraktets startdatum. Det huvudsakliga skälet till den långa tiden var överklaganden i plan- 
och bygglovsprocessen.När det gäller hyreskontraktet för etapp 2 i Arninge (ref ab 64580004) så 
saknas separat regeringsbeslut. Hyreskontraktet för etapp 1 (för vilket det finns regeringsbeslut) 
innehöll emellertid en option för etapp 2 med uppgift om omfattning, period och hyresnivåer.
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Tabell 26. Sjukfrånvaro

I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för åren 2013 och 2014. 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 personalsystemet Palasso.

Nyckeltal                                               Sjukfrånvaro i procent 2014 2013

1.  Totalt 4,12 3,17

2.  Sammanhängande sjukperiod längre än 60 dagar 49,04 34,33

3.  Kvinnor 5,25 4,32

4.  Män 2,96 1,97

5.  Åldersgruppen yngre än 30 år 2,68 1,93

6.  Åldersgruppen 30–49 år 3,16 3,09

7.  Åldersgruppen 50 år och äldre 4,87 3,26

Nyckeltalen visar generellt på en tydlig procentuell ökning av sjukfrånvaron jämfört med 2013.  
Ökningen har skett i samtliga åldersgrupper och för såväl kvinnor som män. För åldersgruppen 
30–49 år är ökningen dock inte lika tydlig. 

Långtidssjukskrivningarnas (sammanhängande sjukperiod längre än 60 dagar) andel av den 
totala sjukfrån varon har ökat markant jämfört med 2013. 

Tabell 25. Ersättningar till ledamöterna i insynsrådet samt ledande befattningshavare

Befattning Namn 2014, kr        Övriga uppdrag

Riksarkivarie/  
Ordförande insynsrådet

Björn Jordell 1 063 840

Ledamot av insynsrådet Karen Anderson
Ledamot av insynsrådet Maja Hagerman     Styrelseledamot i Världs-  

    ålder AB
Ledamot av insynsrådet Johan Hirschfeldt 1 450     Ordförande i Riksdagens 

    arvodesnämnd
Ledamot av insynsrådet Agneta Holmenmark 1 450
Ledamot av insynsrådet Per Strömbäck 1 450     Styrelseledamot i Stif-  

    telsen Svenska Film - 
    institutet och styrelse- 
    ordförande i Enfant  
    Terrible AB

Ledamot av insynsrådet Marianne Söderberg 2 703        Entledigades 2013-12-31

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

Förutom riksarkivarie Björn Jordell bestod Riksarkivets insynsråd under verksamhetsåret 2014 
av Karen Anderson, Maja Hagerman, Johan Hirschfeldt, Agneta Holmenmark och Per Strömbäck.
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Förkortningar
ABM Arkiv, bibliotek, museer
APEx Archives Portal Europe
Arkis Arkivinformationssystem inom Riksarkivet
ArkivE Arkiv i e-förvaltningen
DCH-RP Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation
Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande  
 och digital förmedling av kulturarvet
eARD E-arkiv och e-diarium
ESV Ekonomistyrningsverket
FA Folkrörelsernas arkivförbund
FGS förvaltningsgemensam specifikation
FoU forskning och utveckling
GLO Generic Learning Outcomes
IB ingående balans
ICA International Council on Archives
KB Kungliga biblioteket
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
LDB Långsiktigt digitalt bevarande
MENOTA Medieval Nordic Text Archive
MKC Mediakonverteringscentrum
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSEG Member States Expert Group on Digitisation
NAD Nationella arkivdatabasen
NAF Näringslivsarkivens förening
NAPP North Atlantic Population Project
PREFORMA Preservation format for culture information/e-archives
PRV Patent- och registreringsverket
RA Riksarkivet
RADAR Riksarkivets digitala arkiv
RA-FS Riksarkivets författningssamling
RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter
RGK Riksgäldskontoret
SASS Svenska arkiv i samverkan för synlighet
SBL Svenskt biografiskt lexikon
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SDHK Svenskt diplomatariums huvudkartotek
SSC Statens servicecenter
SUNET Swedish University Computer Network
SVAR Svensk arkivinformation
tkr tusental kronor
UB utgående balans
Vinnova Verket för innovationssystem
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Box 12541, 102 29 Stockholm
Telefon: 010 - 476 70 00
www.riksarkivet.se


