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Om Riksarkivets inspel till arkivutredningen 
Riksarkivets olika inspel till arkivutredningen spänner över ett brett område. 
Frågeställningarna kan sammanfattas i tre huvudspår:  
1) Helhetsperspektiv 
Riksarkivet har en central roll inom landets informationsförsörjning. Som 
nationalarkiv har vi ett särskilt ansvar för både reglering, och tillsyn, 
bevarande och tillhandahållande av statsförvaltningens information. 
Ansvaret innebär även en nationell överblick. Riksarkivets uppdrag berör i 
olika omfattning både offentlig och privat sektor. 
 
Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på 
informationsförsörjningen, där reglering och strukturering av information 
inte sprids ut på olika aktörer beroende på informationens typ och funktion, 
t.ex. om den är analog eller digital, offentlig eller privat. Oavsett var 
information skapas och vilken form den har, bör likartade förutsättningar 
finnas för att hantera, säkerställa, bevara och tillgängliggöra den på både kort 
och lång sikt. 
 
Ett helhetsperspektiv på informationsförsörjning minskar risken för att 
samhällsviktig information förloras och att kulturarvet utarmas. 
2) Informationens värde och värdering 
Informationens värde kan betraktas från olika perspektiv; på kort och på lång 
sikt, för den enskilde individen och för samhället i stort. Var information 
skapas säger egentligen inget om dess värde. Inte heller vem som ansvarar 
för hanteringen av informationen. Om det finns ett regelverk eller inte har 
däremot stor betydelse för informationens värde och hur den värderas. 
 
Värdering av information ska säkerställa att rätt information finns för 
verksamheten där den uppstått, för allmänhetens insyn samt behoven från 
rättskipning och forskning. Det framgår av arkivlagen som gäller för 
offentlig sektor. Motsvarande lagstiftning finns inte för privat sektor. Här 
finns ett behov av gemensamma utgångspunkter för värdering. 
3) Samhällsviktig information 
Riksarkivet efterlyser också fokus på så kallade samhällsviktiga 
verksamheter och den information som hanteras där. Det kan handla om 
energiförsörjning, hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, infrastruktur samt 
självklart kärnkraft. 
 
Samhällsviktiga verksamheter skapar information inom både offentlig och 
privat sektor. En enhetlig reglering av informationen saknas. 
 
Vad som ska betraktas som samhällsviktig information behöver tydliggöras 
och kretsen som ska tillämpa (delar av) arkivlagen bör utökas så att 
samhällsviktig information, och annan information av allmänt intresse som 
inte finns i allmänna handlingar, bevaras och hålls tillgänglig. 
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Sammanfattning 
Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet – 
information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare 
förekommit. Hos allmänheten finns en växande förväntan att allt man vill ta 
del av ska finnas bara ett par knapptryck bort. I ett sådant samhälle är 
tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga 
arkiven grundläggande. Genom att göra informationen digital blir den 
tillgänglig både för bredare användargrupper och för nya användnings-
områden. Det material som är publicerat på webben är tillgängligt för alla, 
alltid.  
 
Den information som Riksarkivet förvaltar utgör inte bara kulturarvsdata, 
utan även samhällsviktig information. Det handlar om rätten att ta del av 
beslut som påverkat det svenska samhället och dess medborgare, inte minst 
handlar det om enskilda personers rätt att ta del av information som handlar 
om dem själva. Att information görs tillgänglig digitalt förändrar drastiskt 
förutsättningarna för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ 
forskning. Digitiseringsinsatser leder till effektivitet, rättssäkerhet och stor 
nytta för många inblandade över tid. 
 
Delar av den information som finns hos Riksarkivet är sådana uppgifter som 
har definierats som grunddata och bör omfattas av de gemensamma 
principerna för standardiserade grunddata. På så sätt kan man effektivisera 
arbetsprocesserna och säkerställa informationssäkerheten inom den 
offentliga förvaltningen och uppnå stora samhällsekonomiska vinster. 
 
Kunskapsproduktion och forskning gynnas när information blir lättare att 
hitta, samla och strukturera. I dag är cirka fem procent av Riksarkivets totala 
arkivbestånd digitiserat. För att kunna möta samhällets ökande behov av 
digitalt tillgänglig information måste digitiseringstakten av arkivbestånden 
öka väsentligt. 
 
Riksarkivet har ett av Europas främsta digitaliseringscenter för storskalig 
digitisering och bedriver också ett utvecklingsarbete kring digitala processer 
och system. För att de digitiserade arkiven ska bli tillgängliga och 
användbara på bästa sätt behövs också satsningar på bearbetning, kurering 
och tjänster. 
 
Digitisering av arkivmaterial är i grund och botten en demokratifråga. 
 
En ökad digitisering av arkivmaterial går också i linje med regeringens 
digitaliseringsstrategi, målen i Agenda 2030 och OECD:s 
rekommendationer. 
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Förslag 
Riksarkivet vill ha en förstärkning av sitt anslag för att väsentligt kunna öka 
tillgången till digitiserat arkivmaterial för att tillgodose samhällets behov av 
information för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ forskning. 

En angelägenhet för ett demokratiskt samhälle 
Digitisering av arkivmaterial är i grund och botten en demokratifråga. 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar på lika villkor garanteras 
i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Enligt arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) har myndigheterna ansvar att ordna, vårda och 
bevara handlingarna på ett sådant sätt att denna rätt tillgodoses. Arkivsektorn 
har med andra ord grundläggande betydelse för den svenska demokratin. 
Men det är stor skillnad i tillgängligheten om arkivmaterialet är tillgängligt 
på internet, eller om det krävs ett fysiskt besök i en läsesal. 
 
I Riksarkivets bestånd finns spåren av hur den svenska staten blev till, från 
senmedeltiden fram till i dag. Statliga myndigheters arkiv finns samlade, 
förtecknade och bevarade på ett ställe. Redan från 1500-talet finns en 
systematisk redovisning av alla byar och gårdar med uppgifter om skatter 
m.m. Från och med 1600-talet finns det lantmäterikartor över hela landet 
med detaljerade beskrivningar av landskapet. Från mitten av 1700-talet till i 
dag finns information om alla människor som har levat i Sverige – var de har 
bott och vad de har arbetat med, vad de har ägt och betalat i skatt, när de har 
fötts och dött, vem de har gift sig med och vilka barn de har fått. Sådan 
information kan definieras som grunddata.1 På Riksarkivet finns det också en 
unik samling av så kallade enskilda arkiv och samlingar – t.ex. privata 
samlingar från individer och släkter, arkiv från intresseföreningar, 
organisationer, företag, m.m. Tillsammans utgör dessa arkivbestånd en 
ovärderlig källa till det svenska samhällets tillblivelse och utveckling. 
 
Som del av det gemensamma kulturarvet har denna information ett värde i 
sig. Det kan förstås som spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs 
värde och används i samtiden. Ingenting är ett kulturarv i sig, utan blir det 
först när det uppfattas och används som sådant. Ett uttryck för detta är att 
olika objekt införlivas i samlingar vid offentliga institutioner som museer, 
bibliotek eller arkiv.2 
 
Men den information som Riksarkivet förvaltar utgör inte bara 
kulturarvsdata, utan även samhällsviktig information. Riksarkivet har i flera 
av sina skrivelser3 till arkivutredningen understrukit att arkiven som bärare 
                                                 
1 Se t.ex. SOU 1997:146, Grunddata – i samhällets tjänst; samt Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata 
Slutrapport för regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31. 
2 Prop. 2016/17:116, Kulturarvspolitik s. 57 f 
3 Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, 2018-
09-27, Dnr RA 04-2017/5870, Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Arkivutredningens frågor till arkivsektorn, 
2018-11-23, Dnr RA 04-2017/5870, Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Riksarkivet, kommunerna och 
landstingen – Ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning, 2019-02-26, Dnr RA 04-2017/05870 och 
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av samhällsviktig information inte nog kan framhållas. Det handlar om rätten 
att ta del av beslut som påverkat det svenska samhället och dess medborgare, 
inte minst handlar det om enskilda personers rätt att ta del av information 
som handlar om dem själva. Det handlar också om rätten till kulturarvet. Det 
ska inte spela någon roll om informationen finns i allmänna handlingar, om 
den finns hos enskilda arkivinstitutioner, hos företag eller hos privatpersoner. 
Information från offentlig sektor utgör enligt arkivlagen det nationella 
kulturarvet och ska bevaras. 
 
Samhällsviktig information skapas inte bara inom offentlig sektor utan även 
av enskilda aktörer, såsom föreningar, organisationer, företag och av 
individer. Det kan vara information om samhällsviktiga funktioner, 
exempelvis kärnkraft, miljödata och grunddata i olika former. Det kan också 
vara information som tillkommer i privat sektor och som kan ha avgörande 
betydelse för den enskilde individen, exempelvis skolbetyg, hälsodata och 
andra uppgifter som tillkommer inom offentligt finansierad verksamhet i 
privat regi. Sådan information måste bevaras och hållas tillgänglig. 
 
I dag utnyttjas inte arkivens fulla potential. Det finns outforskade möjligheter 
att vidareutnyttja information ur arkiven och skapa ny kunskap och smarta 
tjänster. Som redan nämnts skapas samhällsviktig information även utanför 
den statliga sektorn, exempelvis om kärnkraft och miljö. Det kan också vara 
information som hanteras inom offentligt finansierad verksamhet i privat 
regi, hos privata skolor, hälsovård eller andra aktörer. Riksarkivet har 
tidigare lyft fram att det krävs ett ställningstagande som förtydligar vad som 
ska betraktas som samhällsviktig information. 4 
 
Sverige har under de senaste decennierna utvecklats från ett industrisamhälle 
till ett tjänstesamhälle, där kunskapsindustrin spelar en central roll för 
ekonomi och tillväxt. Det moderna informationssamhället har inneburit en 
ökad öppenhet, på så sätt att information finns tillgänglig att ta del av i en 
omfattning som aldrig tidigare förekommit. Det finns också hos allmänheten 
en växande förväntan att allt man vill ta del av ska finnas bara ett par 
knapptryck bort. I ett sådant samhälle är tillgången till den information som 
finns i de svenska offentliga arkiven grundläggande. Genom att göra 
informationen tillgänglig digitalt blir den tillgänglig både för bredare 
användargrupper och för nya användningsområden. 

Tillgång till samhällsviktig information 
Av Riksarkivets totala bestånd om cirka 80 hyllmil pappershandlingar, varav 
cirka 30 miljoner fotografier, och över fem miljoner kartor och ritningar5, är 

                                                 
Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Enskilda arkiv – ett mångfacetterat område, 2019 02 08 Dnr RA 04-
2017/05870 
4 Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, 2018-
09-27, Dnr RA 04-2017/5870 
5 Riksarkivets årsredovisning 2018 
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i dag cirka fem procent digitiserat. Det motsvarar drygt 200 miljoner digitalt 
avbildade arkivhandlingar. 
 
Riksarkivet ska, enligt 8 § förordningen (2009:1593) med instruktion för 
Riksarkivet (instruktionen) tillgängliggöra arkiven för forskning och annat 
nyttjande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och 
information om arkiven. Enligt 19 a § instruktionen finns det ett centrum för 
digitalisering av kulturarvsmaterial vid Riksarkivet. Riksarkivet ska också, 
enligt 9 a § instruktionen, tillhandahålla tjänster för digitalisering av 
kulturarvsmaterial och får, enligt 9 §, tillhandahålla digitaliseringstjänster 
som skanning och indexering åt myndigheter och andra offentliga organ. 
 
Riksarkivet har ett av Europas främsta digitaliseringscenter för storskalig 
digitisering av kulturarvsmaterial. Det utgör ett kompetenscentrum för 
digitisering för hela det svenska kulturarvsområdet, med en samlad 
kompetens inom området med över tjugo års erfarenhet. Riksarkivet 
digitiserar arkivmaterial från andra myndigheter enligt 
självkostnadsprincipen och utifrån träffade överenskommelser om 
samverkan – bland annat samarbetar Riksarkivet och Kungl. biblioteket om 
digitiseringen av tidningsmaterial. Riksarkivet bedriver också ett 
utvecklingsarbete kring digitala processer och system, med både forskares 
och övriga användares behov i fokus. 
 
Riksarkivet har med andra ord tekniken, systemen och kunskapen för att 
genomföra storskalig digitisering av sina egna och andra myndigheters 
kulturarvssamlingar.6 Riksarkivet saknar däremot finansiering för att 
väsentligt kunna öka takten på digitisering av de egna arkivbestånden. 
 
Riksarkivets digitiserade arkivhandlingar är till stora delar publicerade och 
öppet tillgängliga via webben. De begränsningar som finns i tillgängligheten 
beror på bestämmelserna om behandling av personuppgifter och sekretess. 
Sedan det blev gratis att använda myndighetens digitala forskarsal den 1 
februari 2018, har antalet sidvisningar ökat med 150 procent, från 115 
miljoner visningar år 2017, till 280 miljoner visningar år 2018.7 Detta visar 
hur digitalisering och öppna data drastiskt förändrar förutsättningarna att ta 
del av information. Det material som är publicerat på webben är tillgängligt 
för alla, alltid. Det analoga materialet är endast tillgängligt i fysiska läsesalar 
på bestämda geografiska platser och på vissa tider. Det går också att, mot en 
avgift, beställa kopior av arkivhandlingar. Sådana beställningar hanteras 
manuellt av Riksarkivets personal. 
 
Digitaliseringens betydelse handlar inte enbart om åtkomst till de digitala 
bilderna. Allt fler forskare efterfrågar metadata om arkiven och hela 
databaser eller dataset, när sådana finns, för att kunna utföra analyser och 

                                                 
6 Genom deltagandet i Digisam arbetar Riksarkivet också för gemensamma tekniska lösningar och standarder 
kulturarvsmyndigheter emellan. 
7 Riksarkivets årsredovisning 2018 
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innehållsmässigt bearbeta materialet. Riksarkivet arbetar för att kunna ge 
bättre access till sina digitala arkiv och samlingar. Vinsten av dessa 
satsningar – bland annat förbättrad bildvisning och öppna data via Nationella 
arkivdatabasen, NAD – skulle emellertid bli betydligt större om det samtidigt 
pågick en löpande digitisering av arkiven. En risk är annars att stora viktiga 
arkiv och samlingar, som i dag efterfrågas och används i analog form, inte 
kommer finnas med i det nu framväxande digitala arkivet. 
 
Bredd och helhetsperspektiv bör vara avgörande för urvalet, liksom 
nyttoskapande och återanvändningsbarhet. Riksarkivet har en unik 
kompetens om arkivmaterialet och god förståelse för vilken nytta det skulle 
kunna skapa i samhället om det tillgängliggjordes för storskalig digital 
användning. 

Grunddata 
År 2018 gav regeringen Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, i 
uppdrag att standardisera infrastrukturen för informationsutbytet i den 
offentliga sektorn vad gäller grunddata från olika myndigheter för 
samhällsservice i Sverige – t.ex. Bolagsverket, Domstolsverket, E-
hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket. 
 
I slutrapporten identifierades grunddata på en övergripande nivå som 
uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som 
är viktiga i samhället. Grunddata identifierar eller beskriver kärnobjekten i 
samhällsprocesser, till exempel person-, företags- och fastighetsinformation 
och geografisk information, att de används i samhällsprocesser av flera 
aktörer och har ett tydligt beskrivet skyddsvärde.8 
 
I slutrapporten rekommenderar man att ett antal gemensamma principer för 
standardiserade grunddata införs, t.ex. att grunddata ska hämtas från källan, 
och att de ska leva upp till fastställda krav gällande informationens 
tillgänglighet, interoperabilitet, kvalitet, informationssäkerhet och aktualitet. 
Man rekommenderar också att ett nationellt ramverk för grunddata ska 
etableras.9 
 
Det huvudsakliga syftet med dessa rekommendationer är att effektivisera 
arbetsprocesserna och säkerställa informationssäkerheten inom den 
offentliga förvaltningen. Erfarenheteter från andra länder visar att stora 
samhällsekonomiska vinster står för dörren då de administrativa bördorna 
minskar och styrningen underlättas. 
 
Forskning och kunskapsproduktion gynnas när samhällsviktig information 
blir lättare att hitta, samla och strukturera. När forskare ska bearbeta 
                                                 
8 Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata Slutrapport för regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, 
Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31, s. 23 f 
9 Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata Slutrapport för regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, 
Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31, s. 28 ff 
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information behöver de upprätthålla samma kvalitetskrav för grunddata som 
de offentliga myndigheterna. Historiska grunddata skulle i digital form 
kunna utgöra fundamentala komponenter i informations- och 
kunskapssamhället. 
 
Samma sak kan sägas om andra typer av information i Riksarkivets bestånd. 
Om man till exempel skulle digitisera allt material som rör statligt politiskt 
beslutsfattande från tidigmodern tid till i dag, göra det maskinläsbart och 
sökbart på innehållsnivå, skulle man skapa möjligheten att på digital väg 
kunna följa förfluten politik från tanke till lag. Det handlar om ca 1000 
hyllmeter, till största delen handskrivet arkivmaterial som rör regering och 
riksdag, som ännu inte är digitiserat.10 En sådan länkning mellan information 
över institutionsgränser skulle öppna för ny, omfattande kunskapsproduktion 
i samhället och inom den akademiska forskningen. Materialet skulle vara 
tillgängligt för alla, alltid, och därmed radikalt främja den demokratiska 
insynen i och kunskapen om det politiska beslutsfattandet.  
 
Delar av den information som finns hos Riksarkivet är alltså sådana 
uppgifter som har definierats som grunddata.11 I prop. 2016/17:116, 
Kulturarvspolitik, finns det stöd för denna uppfattning. Regeringen har där 
uppmärksammat att digitaliseringen av samhället har bidragit till att 
kulturarvsinformation har börjat utnyttjas för ny ekonomisk verksamhet, 
samt att kulturarvet i allt högre utsträckning får en dynamisk roll i en 
expanderande postindustriell ekonomi mer inriktad på tjänsteproduktion.12 
 
Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt 
tillgängliggörande, Digisam, har tagit fram vägledande principer för arbetet 
med digitalt kulturarv. Enligt dessa ska data vara maskinläsbara och länkbara 
för att nå bredare användargrupper13. Inom E-samverkansprogrammet 
(eSam) har 23 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting tagit 
fram ett ramverk för digital samverkan, som innehåller 13 grundläggande 
principer som ska stödja offentliga organisationer i att utveckla förmågan till 
digital samverkan14. 

Riksarkivets förslag 
För att möta det växande behovet av digitalt tillgängliga arkivhandlingar 
föreslår Riksarkivet att regeringen satsar medel för att väsentligt öka 
digitiseringstakten av Riksarkivets totala bestånd. Förutom själva 
digitiseringinsatsen ingår i detta arbete även kostnader för att ordna, 
förteckna, redovisa och registrera arkivbestånden. Därtill bör också medel 
                                                 
10 T.ex. skrivelser från Kungl. Majt. och rådsprotokollen från 1523 till 1718, Statsexpeditionerna (föregångarna till 
departementen) från 1719 till 1839 samt departementsprotokoll och departementsregistratur från 1840 till 1920. Det 
äldre Riksdagstrycket är redan digitiserat, se https://riksdagstryck.kb.se/. 
11 Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata Slutrapport för regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, 
Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31, s. 9. 
12 Prop. 2016/17:116, Kulturarvspolitik s. 53. 
13 http://www.digisam.se/vagledande-principer-for-arbetet-med-digitalt-kulturarv/ 
14 Svenskt ramverk för digital samverkan 1.2 
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avsättas för att täcka de ökade långsiktiga lagringskostnader som 
digitiseringen för med sig. 
 
En sådan satsning skulle gå i linje med regeringens digitaliseringsstrategi15 – 
framför allt delmålet digital innovation. OECD rekommenderade också 
nyligen Sverige att med större kraft och tydligare politiskt ledarskap driva på 
för att tillgängliggöra myndigheters data i syfte att främja datadriven 
innovation.16  
 
Satsningen skulle också gå i linje med målen i Agenda 203017, framför allt 
mål 16 – att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva 
och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Särskilt 
delmålen: 16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå 
samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla; 16.6 Bygga upp effektiva 
och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer; 16.10 
Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande 
friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal. 

Exempel – Den digitala forskarens behov 
För forskningen innebär digitaliseringen fundamentalt nya förutsättningar att 
beforska material. Med hjälp av program och verktyg som främjar datadriven 
analys kan de digitala arkiven bearbetas utifrån både innehåll och metadata. 
Det kan handla om vitt skilda saker, som till exempel att eftersöka enskilda 
ord och företeelser i stora textmängder, att identifiera olika skrivares 
handstilar, att sammanställa stora mängder uppgifter från en viss tidsperiod 
eller över platser och områden, eller att spåra individer som förekommer i 
flera olika källmaterial. Analyserna genomförs av forskarna, men baseras på 
information från de digitalalt tillgängliga arkiven. 
 
Nya typer av frågor kan således ställas till arkivmaterialet på nya sätt, och på 
kvantiteter av material som tidigare varit arbetsekonomiskt otänkbart. 
Arkivstudier, som för tio år sedan tog flera år att genomföra manuellt, kan i 
dag göras på några veckor med hjälp av digitala metoder och verktyg. Detta 
teknikområde har utvecklats starkt det senaste decenniet, och kallas ofta 
digital humaniora och samhällsvetenskap. Denna utveckling gynnar alla som 
forskar på historiska källor. Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens 
för automatiserade analyser driver detta område framåt ytterligare. 
 
Digitaliseringen innebär också att arkivinformation används av fler 
discipliner än de humanistiska. De forskare som använder Riksarkivets 
material i dag kommer från en allt bredare skara av discipliner, som till 

                                                 
15 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, Dnr N2017/03643/D 
16 Digital Government Review of Sweden Towards a Data-driven public sector, OECD 2018, 
http://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-of-sweden-2018.pdf 
17 Resolution A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015. 
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exempel ekonomi, medicin, demografi, lingvistik, statsvetenskap och 
sociologi. Ett belysande exempel är infrastrukturprojektet SwedPop18, som 
finansieras av Vetenskapsrådet. Inom SwedPop länkas fem stora svenska 
befolkningsdatabaser samman genom att uppgifterna i dem kodas och märks 
upp på samma sätt. Det innebär att man via en enskild sökingång kan söka 
information om många miljoner historiska personer från fem olika databaser, 
på kategorier som namn, födelse, död, adress, inkomst, yrke, m.m. Diverse 
levnadsomständigheter kan kopplas samman på individnivå som massdata i 
registerform, t.ex. när och var människor har dött, var de har bott, vad de 
arbetat med, hur de har rört sig. SwedPop öppnar upp för radikalt nya 
möjligheter för bl.a. demografisk, sociologisk och medicinsk forskning 
exempelvis inom ämnet epigenetik.19  
 
Dagens forskare använder Riksarkivets arkivmaterial på nya sätt och 
efterfrågar ofta omfattande och enhetliga serier av digitiserat material som 
kan analyseras på digital väg. Förutom tillgång till omfattande digitiserade 
arkivserier förutsätter detta andra ingångar till arkiven än den traditionella 
bildvisningen som visar en post i taget. På Riksarkivet pågår ett arbete för att 
möta forskarnas nya behov. Det handlar bland annat om att kunna ge direkt 
åtkomst till alla data om de digitala samlingarna, såväl bilder som metadata. 
 
I dagens samhälle är digitisering av arkivmaterial en i allt högre grad 
grundläggande förutsättning för högkvalitativ forskning, tillväxt och 
innovation. 

Exempel – Digitisering för effektiv och rättssäker handläggning 
Arkivhandlingar som är knutna till ägande är grundläggande för ett 
rättssäkert samhälle. Fastighetsinskrivningshandlingar hör till denna typ av 
handlingar. De nyttjas frekvent i handläggning av frågor om bl.a. lagfarter, 
servitut och nyttjanderätter, för att ta fram information som ofta är helt 
nödvändig för en medborgare vid t.ex. försäljning, köp eller avstyckning av 
en fastighet. Lantmäteriet bedömer att det kommer att finnas behov av 
information ur dessa handlingar under lång tid framöver. Eftersom 
papperskvaliteten på handlingarna är bristfällig kommer en fortsatt analog 
handläggning att leda till allvarliga informationsförluster. 
 
En digitisering av de analoga akterna och dagböckerna bedöms kosta mindre 
än de bevarandeinsatser som annars skulle vara nödvändiga. Digitiseringen 
skulle leda till en snabbare och enklare handläggning med ökad kvalitet för 
både Lantmäteriet och Riksarkivet. Det skulle dessutom bli enklare för 
privatpersoner och företag. 
 

                                                 
18 Swedish population databases for research 
19 http://swedpop.se/; och https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/forskningsinfrastruktur/lista-over-
forskningsinfrastruktur/forskningsinfrastruktur/2018-09-21-swedpop---swedish-population-databases-for-
research.html 
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En digitisering av inskrivningshandlingarna skulle bidra till en effektivare 
förvaltning som stödjer innovation och delaktighet och därmed till att 
uppfylla de övergripande mål för ett hållbart digitaliserat Sverige som 
formuleras i regeringens digitaliseringsstrategi20. 
 
Mängden handlingar är så stor, ca 20 000 hyllmeter, att Lantmäteriet och 
Riksarkivet inte har möjlighet att genomföra en digitisering inom ramen för 
myndigheternas ordinarie anslag. 

                                                 
20 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, Dnr N2017/03643/D 
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