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Riksarkivarien har ordet
För ä n dr i ng a r na i s a m h ä l l et och på informationsområdet går allt snab
bare. Digitaliseringen ställer nya krav på ett nationalarkiv, som är en del av sam
hällets informationsförsörjning. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta
användarnas ökade förväntningar och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt
bevarande, i allmänhetens och forskningens tjänst.
Jag har därför inlett en omställning av verksamheten där vi genomför omfat
tande digitala satsningar. Samtidigt ska också Krigsarkivets hela arkivbestånd flyt
tas från Stockholm till Täby. För att klara av den digitala omställningen, ett stort
flyttprojekt och andra ökade kostnader har vi behövt göra omprioriteringar, och
för att få en ekonomi i balans behöver myndigheten också bli färre anställda.
I december lämnades arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten –
en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kultur (SOU 2019:58) till regeringen.
Riksarkivet har under utredningens gång klargjort sin hållning i de frågor jag an
ser särskilt viktiga i ett samhällsperspektiv.
Från Riksarkivets sida har inspelen till utredningen haft den gemensamma ut
gångspunkten att samtidens och framtidens utmaningar kräver ett vidgat helhets
perspektiv. Ett samlat grepp behövs, oavsett om informationen är analog eller di
gital, offentlig eller privat. En enhetlig reglering av samhällsviktig information
krävs liksom gemensamma utgångspunkter för värdering av information.
Året har alltså i mångt och mycket präglats av stora framtidsfrågor. Som fram
går av denna årsredovisning har Riksarkivet fullgjort sitt samhällsuppdrag enligt
gällande regelverk. Inom området normering, tillsyn och leveranser har nya meto
der och rutiner införts. Utlämnandet av arkivhandlingar i läsesalarna har effekti
viserats genom införandet av en digital beställningsrutin. Besvarandet av frågor
om släktutredningar i samband med bouppteckningar har förenklats genom nya
rutiner och nytt IT-stöd. Det framgångsrika infrastrukturprojektet TORA (Topo
grafiskt register på Riksarkivet) avslutades under året. TORA är ett exempel på hur
unikt källmaterial kopplas ihop i en digital tjänst.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resul
tat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm den 20 februari 2020

k a r i n å s t röm i ko
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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 till regionala arkivinstitutioner (1996:1598).
Vissa återrapporteringskrav och uppdrag brukar i enlighet med regleringsbre
vet eller på särskilt uppdrag redovisas separat. De viktigaste av dessa har under året
varit följande:
■■ Utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för den digitala
förvaltningens behov och i första hand för den statliga förvaltningen. Slutredo
visning har lämnats till Finansdepartementet den 27 februari 2019.
■■ Moderna beredskapsjobb i staten. Riksarkivet har den 29 mars 2019 redovisat
till Statskontoret hur myndigheten under 2018 bidragit till att anställa personer
vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända.
Enligt 3 kap. 1 § i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska den in
dividbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen vara uppdelad efter kön,
om det inte finns särskilda skäl mot detta. Ett av Riksarkivets grundläggande upp
drag är att i enlighet med offentlighetsprincipen ge allmänheten tillgång till all
männa handlingar som förvaras hos myndigheten. Den som tar del av en handling,
antingen det sker analogt eller digitalt, har enligt samma princip rätt att vara ano
nym. Av detta skäl registrerar Riksarkivets individbaserade statistik som regel bara
antalet individer, utan angivande av namn eller kön.
Tabellerna över kostnader och intäkter per verksamhetsgren har i föreliggande
årsredovisning fått en mera överskådlig uppställning än förut.
Föreliggande skrift innehåller den redovisning som inte rapporterats separat.
Huvuddelen av Riksarkivets kärnverksamhet har under året varit indelad i nio
verksamhetsgrenar:
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■■ Normera och främja informationshantering i offentlig förvaltning
■■ Utöva tillsyn
■■ Främja informationshantering i enskild sektor
■■ Hantera leveranser och förvärv
■■ Bevara mottagna arkiv
■■ Digitalt tillgängliggöra arkivinformation
■■ Främja kunskap om mottagna arkiv
■■ Tillhandahålla i läsesal
■■ Besvara förfrågningar
Utanför verksamhetsgrenarna har legat övriga kärnverksamheter, nämligen veten
skaplig utgivning samt heraldisk verksamhet.
Tabellerna 1–2 anger verksamhetens totala kostnader fördelade på organisato
riska enheter och verksamhetsorter. Tabell 3 anger verksamhetens totala kostnader
fördelade på verksamhetsgrenar samt hur dessa finansieras.
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Tabell 1. Totala kostnader för Riksarkivet fördelade på organisatoriska enheter (i tkr)
Avdelningar
Ledning

2019

2018

2017

13 255

15 182

11 660

Digisam

140

Avdelningen för offentlig informationshantering

23 550

28 716

25 861

Nationella avdelningen

111 464

114 975

106 339

Regionala avdelningen

214 209

220 535

217 960

Avdelningen för bevarande och digital
infrastruktur

129 729

120 310

133 246

29 870

28 035

25 028

522 078

527 753

520 234

Administrativa avdelningen
SUMMA

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

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

2019

2018

2017

243 687

248 203

245 816

Ramsele SVAR

24 598

23 704

23 489

Fränsta MKC

45 852

48 682

46 906

Stockholm inkl. Stadsarkivet

Uppsala

31 307

31 735

30 728

Vadstena

28 864

29 479

27 901

Visby

9 673

9 695

10 325

Lund

36 427

35 791

32 414

Göteborg

40 490

39 583

39 714

Härnösand

43 855

43 744

46 290

Östersund

9 488

9 397

9 623

Malmö, Stadsarkivet

2 661

2 628

2 387

Karlstad, Värmlandsarkiv

5 176

5 111

4 642

522 078

527 753

520 234

SUMMA

Anm. Interna intäkter och interna kostnader redovisas i resultaträkningen i kontoklass 9.
I tabellen ovan redovisas interna intäkter och interna kostnader netto.
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Tabell 3. Finansiering av Riksarkivets verksamhet fördelad på verksamhetsgrenar (i tkr)
År 2019
Verksamhetsgren

Kostnader

Intäkter

Differens

18 323

18 323

0

Utöva tillsyn

8 007

8 007

0

Främja informationshantering i enskild sektor

1 641

1 641

0

11 891

11 891

0

Bevara mottagna arkiv

163 871

163 721

–150

Digitalt tillgängliggöra arkivinformation

115 853

108 389

–7 464

Främja kunskap om mottagna arkiv

15 837

15 837

0

Tillhandahålla i läsesal

49 127

49 127

0

Besvara förfrågningar

117 626

115 505

–2 121

Övrig kärnverksamhet

19 900

19 778

–122

522 078

512 220

–9 858

Normera och främja informationshantering
i offentlig sektor

Hantera leveranser och förvärv

SUMMA

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.

År 2018
Verksamhetsgren

Kostnader

Intäkter

Differens

Normera och främja informationshantering
i offentlig sektor

21 581

21 581

0

Utöva tillsyn

10 028

10 028

0

2 046

2 046

0

Främja informationshantering i enskild sektor
Hantera leveranser och förvärv

14 187

14 204

17

Bevara mottagna arkiv

162 912

162 151

–761

Digitalt tillgängliggöra arkivinformation

114 304

108 888

–5 416

Främja kunskap om mottagna arkiv

21 093

20 970

–124

Tillhandahålla i läsesal

54 209

54 209

0

Besvara förfrågningar

109 940

106 701

–3 239

Övrig kärnverksamhet

17 453

17 465

12

527 753

518 243

–9 510

SUMMA

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.
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År 2017
Verksamhetsgren

Kostnader

Intäkter

Differens

19 813

19 813

0

Utöva tillsyn

9 021

9 021

0

Främja informationshantering i enskild sektor

2 106

2 106

0

14 024

14 081

57

Bevara mottagna arkiv

164 551

163 312

–1 239

Digitalt tillgängliggöra arkivinformation

111 193

103 130

–8 063

Främja kunskap om mottagna arkiv

21 652

21 652

0

Tillhandahålla i läsesal

53 297

53 297

0

Besvara förfrågningar

105 041

107 763

2 722

Övrig kärnverksamhet

19 537

19 584

47

520 234

513 760

–6 475

Normera och främja informationshantering
i offentlig sektor

Hantera leveranser och förvärv

SUMMA

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.

Organisation
Riksarkivet har varit indelat i fem avdelningar, som i sin tur utgjorts av enheter:
■■ Regionala avdelningen har omfattat sju arkivförvarande enheter, nämligen
landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Ös
tersund.
■■ Nationella avdelningen har omfattat de arkivförvarande enheterna Marieberg,
Arninge och Krigsarkivet samt Svenskt biografiskt lexikon (SBL), Svenskt Dip
lomatarium och heraldiska enheten.
■■ Avdelningen för offentlig informationshantering har omfattat enheten för utred
ning och utveckling samt tillsynsenheten.
■■ Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur omfattade vid årets ingång
IT-enheten, enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv, enheten för arkivinfor
mationssystem, enheten för bevarandeteknik och konservering samt Svensk
arkivinformation (SVAR) och Mediakonverteringscentrum (MKC). Den 1 feb
ruari upphörde enheten för arkivinformationssystem samt enheterna SVAR
och MKC. Samtidigt bildades enheten för digitisering (DIT). Uppdraget för en
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heten för ljud, bild och elektroniska arkiv utökades. En enhet för digitala använ
darmöten tillkom. IT-enheten och enheten för bevarandeteknik och konserve
ring kvarstod.
■■ Administrativa avdelningen omfattade vid årets ingång enheterna ekonomi,
personal (HR), juridik och service. Den 1 juli tillkom enheten för registratur och
myndighetsarkiv, vars verksamhet dittills ingått i juridiska enheten.
Utöver avdelningarna har myndighetschefen en stab. Avdelningscheferna har an
svarat för utvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenarna.
Utanför Riksarkivets organisation har tre kommunala arkivförvaltningar,
nämligen Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv, utfört
arbetsuppgifter inom det statliga arkivväsendet. Uppgifterna är författningsenligt
(2013:791) avgränsade till att ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar
från statliga myndigheter inom respektive område, det vill säga Stockholms län,
Värmlands län och Malmö kommun. Undantag utgör handlingar från myndig
heter som lyder under Försvarsdepartementet.
Rådgivande organ till riksarkivarien är ledningsgruppen, i vilken har ingått av
delningscheferna, stabschefen, en enhetschef samt kommunikationsstrategen.
Därutöver finns ett insynsråd och nämnder med uppgift att tillföra verksamheten
extern kompetens. Rörande insynsrådet, nämnden för heraldisk verksamhet (he
raldiska nämnden), samarbetsrådet för enskilda arkiv och personalansvarsnämn
den finns föreskrifter i instruktionen. Nämnden för Svenskt Diplomatarium,
nämnden för Svenskt biografiskt lexikon och rådgivande nämnden för Det medel
tida Sverige tillför utgivningsarbetet extern vetenskaplig kompetens.
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Resultatredovisning
Samlad resultatbedömning
Riksarkivet har i årsredovisningarna alltsedan 2013 definierat och redovisat de kva
litativa aspekterna av verksamhetens resultat. I detta syfte har fyra kvalitativa
aspekter definierats utifrån bedömningen att de kan tjäna som långsiktigt använd
bara indikatorer på resultatutvecklingen inom vitala delar av verksamheten. Alla
aspekterna 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 in
formation för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. De är
också 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 en
skilda 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.
Riksarkivets tillsynsobjekt har under året utgjorts såväl av enskilda organ som
förvarar allmänna handlingar som av myndigheter inom det sociala politikområ
det. Förelägganden och anmärkningar har efter inspektioner riktats mot myndig
heterna med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos stat
liga myndigheter. Bedömningen av tillståndet för arkiven hos myndigheterna görs
på grundval av antalet förelägganden grupperade i fem områden, nämligen arkiv
redovisning, bevarandestrategi, förvaring, gallring och övrigt. Föreläggandena
sammanfattas i en rapport per politikområde, vilken delges berörda departement
samt Kulturdepartementet.
I stort sett är myndigheternas uppfyllelse av Riksarkivets föreskrifter tillfreds
ställande. Samma bedömning gjordes för verksamhetsåret 2018.

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, Arninge (Täby kommun) och
Visby. Bland de lokaler som inte uppfyller kraven kan nämnas Polstjärnan i Göte
borg samt Krigsarkivets lokaler på Banérgatan och i Frihamnen i Stockholm. I Gö
teborg har en lokal på Ruskvädersgatan med bra förvaringsförhållanden satts i
drift som ersättning för den tidigare depån på Grönsaksgatan. Överföringen av ar
kivhandlingarna och avvecklingen av de förra lokalerna har ägt rum under året.
Fortsatt planering pågår för att ersätta Polstjärnan. I Stockholm planeras lokaler
na på Banérgatan bli tömda på arkivhandlingar och personal 2020 men avvecklas
helt först 2021. Även lokalerna i Frihamnen ska vara avvecklade 2021. Detta sker i
samband med att Krigsarkivet flyttas till Arninge.
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Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att beståndens förvaringsmiljö är till
fredsställande. Betyget är detsamma som för verksamhetsåret 2018.

tillgängligheten till arkiv förvarade
hos riksarkivet
Betygsskalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande avser i vilken grad
arkiven är ordnade och förtecknade samt sökbara i arkivinformationssystemen
Arkis och Nationella arkivdatabasen (NAD). Betyget bra betyder att nästan alla ar
kiv är förtecknade och sökbara på volymnivå samt att de digitala bilder som finns
av arkivhandlingarna är enkelt sökbara. Betyget tillfredsställande innebär att hu
vuddelen av arkiven är förtecknade så att sökbarheten är god, att huvuddelen av
a rkiven 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.
Bedömningen är att förteckningsläget är bra liksom sökbarheten i Arkis. Det är
samma bedömning som föregående verksamhetsår och den gäller både statliga och
enskilda arkiv, även om förteckningsläget är något sämre för de enskilda arkiven.
Arkiven är nu till 86 procent sökbara på volymnivå i Arkis.
Arkivredovisningssystemet Arkis innehåller 212 miljoner digitiserade bilder,
varav 6 miljoner tillkommit under året. 68 miljoner bilder (32 procent) är publikt
tillgängliga i Riksarkivets digitala forskarsal. Att en så stor del av de digitiserade
bilderna inte är fritt tillgängliga beror på att de omfattas av bestämmelserna i of
fentlighets- och sekretesslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR). Procentsat
sen är densamma som för år 2018, då Riksarkivet i samband med införandet av da
taskyddsdirektivet beslutade att avpublicera ca 35 miljoner bilder med uppgifter om
nu levande personer från internet. Under 2019 har sammanlagt 41 miljoner bilder
som inte omfattas av sekretess men som innehåller personuppgifter gjorts tillgäng
liga på plats i myndighetens läsesalar.
Med ett bra förteckningsläge och god sökbarhet i Arkis men med mindre till
fredsställande sökbarhet för digitala bilder på internet blir den sammanvägda be
dömningen att tillgängligheten till arkivmaterialet är tillfredsställande. Bedöm
ningen är därmed oförändrad jämfört med verksamhetsåret 2018.

riksarkivets service till användare
av arkivmaterialet
Betygsskalan bra – tillfredsställande – mindre tillfredsställande avser vilken tid
som går åt för att ta fram handlingar till läsesal samt besvara förfrågningar som in
kommit till myndigheten. Betyget bra betyder att huvuddelen av framtagningen
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
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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.
Huvuddelen av framtagningen till Riksarkivets läsesalar sker inom 30 minuter.
Under året har servicen begränsats något genom byggnadsarbetena i Arninge som
medfört att läsesalen hållits stängd. Handlingar därifrån har efter förbeställning
tillhandahållits i läsesalen i Marieberg. Servicen i myndighetens läsesalar bedöms
som bra.
Mer än 50 procent av förfrågningarna har under året besvarats inom 10 arbets
dagar, vilket enligt kriterierna är tillfredsställande. Det bör dock påpekas att vän
tetiderna för vissa typer av förfrågningar är mycket långa.
Allt sammantaget bedömer Riksarkivet att myndighetens service till använda
re av arkivmaterialet är tillfredsställande. För verksamhetsåret 2018 användes sam
ma betyg.

Övergripande frågor
Arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik
för förvaltning och kultur (SOU 2019:58) lämnades till regeringen i december.
Förberedelserna för överföringen av Krigsarkivets arkivmaterial och personal
till Arninge har gått in i slutskedet. Glasplåtar och vissa ritningsskåp har flyttats
under året.
Arkivens dag firades 2019 på temat Gömt eller glömt? Medarbetare vid myndig
heten har bland annat framträtt vid konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna i feb
ruari, vid Digikult i Göteborg i april, vid Svenska historikermötet i Växjö i maj, vid
Släktforskardagarna i Borås i augusti och vid Bokmässan i Göteborg i september.
Riksarkivet har deltagit i arbetet inom Kulturarvsakademien och GPS400 – Cent
rum för samverkande visuell forskning, båda vid Göteborgs universitet. Myndig
heten har även medverkat i EU-projektet Kulturkraften, som letts av Nordiskt
centrum för kulturarvspedagogik. Syftet med detta projekt är att använda den lo
kala historien i utvecklingen av turistnäringen.
Samverkan med universitet och högskolor har genomförts inom ramen för kur
ser i exempelvis arkivvetenskap, historia, diplomatik och paleografi. Kursen Att
forska i historiska arkiv har liksom de närmast föregående åren genomförts i sam
verkan med Linköpings universitet.
Riksarkivet har deltagit i Statens kulturråds arbete med kultursamverkansmo
dellen, liksom i Tillväxtverkets arbete med regional samverkan. I Riksantikvarie
ämbetets råd för utdelning av kulturarvsbidrag svarar Riksarkivet för frågor rö
rande arkiv. Myndigheten har deltagit i Riksantikvarieämbetets kartläggning av
kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet.
Riksarkivets internationella arbete har fortgått, bland annat inom Internatio
nella diplomatikkommissionen (CID) och i skapandet av ett byggnadsblock för
e-arkivering inom Connecting Europe Facility (CEF). Myndigheten har medver
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kat i konferenserna Digital Humanities in the Nordic Countries i Köpenhamn,
Post-Photograhy – Histories, Geographies and Contemporary Challenges i Göte
borg samt UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference i
Göteborg. Statsheraldikern har deltagit i 10:e nordiska heraldiska konferensen i
Oslo och Internationella heraldiska akademiens 21:a kollokvium i Antwerpen.
Samarbete har inletts med riksarkiven i Finland och Norge i syfte att säkra de
samiska arkiven för framtiden. Bland annat har skapandet av en universitetsutbild
ning i samisk arkivkunskap diskuterats. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.
Riksarkivet ingår i flera nätverk inom säkerhetsområdet. Bland annat är myn
digheten representerad i två samverkansgrupper där Riksantikvarieämbetet är
sammankallande. Den ena gruppen arbetar med att förebygga stölder, den andra
med brandskydd. Samarbete har också etablerats med Nationella Operativa Avdel
ningen (NOA) inom Polismyndigheten, och särskilt den enhet som hanterar kul
turarvsbrott. Riksarkivets säkerhetschef deltar i K-säk, ett nätverk för säkerhets
chefer inom kulturarvssektorn i Stockholm.

Verksamhetsgrenarna
normera och främja informationshantering
i offentlig förvaltning
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Utveckla medel och metoder
för offentlig informationshantering. Normera generellt och myndighetsspecifikt
genom föreskrifter och beslut (RA-FS och RA-MS). Aktiv informationsspridning,
dels genom att förmedla och ge vägledning i frågor om offentlig informationshan
tering, dels genom att samverka med andra aktörer.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för avdelningen för offentlig infor
mationshantering. Den verksamhetsgrensansvariga rapporterar att arbete pågår
med att ta fram lämpliga format för elektroniska handlingar med utgångspunkt i
arkivlagens bestämmelser. Syftet är att underlätta myndigheternas val av arkivbe
ständiga format. Riktlinjer för hantering av främjandeinsatser har fastställts och
ett antal vägledningar om arkivhantering har publicerats på Riksarkivets webb
plats.
Tabell 4 visar mätbara prestationer inom verksamhetsgrenen. Uppgifterna åter
speglar bland annat att utbildningsinsatserna intensifierats under året.
Tabell 4. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Normera och främja informationshantering i offentlig förvaltning

Utarbetande av föreskrifter m.m., antal, varav
Föreskrifter och allmänna råd
Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut
Utbildning, antal kurser (stat, kommuner, kyrkan)
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2019

2018

2017

71

69

46

4

12

0

67

57

46

44

17
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Tabell 5 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 5. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Normera och främja informationshantering i offentlig förvaltning (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

18 323

21 581

19 813

Kostnader

18 323

21 581

19 813

Differens

0

0

0

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

Under året har slutrapport lämnats avseende regeringsuppdraget om utveckling av
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Beslut har fattats om förvaltning
en av befintliga FGS:er och om hanteringen av motsvarande specifikationer fram
tagna i samarbete inom EU.
Arbetet med bestämmelser och rekommendationer för myndigheternas arkiv
vård har resulterat i föreskrifter och beslut. Främjande insatser har gjorts genom
konferens- och utbildningsverksamhet samt genom publicering av vägledningar.
Särskilt kan nämnas Riksarkivets konferens om offentlig informationshantering
samt en utbildningsdag om FGS:er som, med stöd av EU-medel, filmats och pub
licerats på myndighetens Youtube-kanal.
Rådgivningen om normering och FGS:er har i huvudsak riktats till statliga
myndigheter men också till kommuner och regioner, Svenska kyrkan och den en
skilda sektorn.

utöva tillsyn
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Inspektera, ge råd och utvär
dera den offentliga förvaltningens arkivhantering utifrån de mål som föreskrivs i
arkivlagen samt de krav som ställs genom Riksarkivets föreskrifter.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för avdelningen för offentlig infor
mationshantering. Inom verksamhetsgrenen har ett förslag till strategi för Riksar
kivets tillsynsverksamhet 2020–2030 förberetts för beslut. Mognadsmätningen har
utvecklats ytterligare genom att indikatorer tagits fram för att mäta förändringar
hos inspekterade objekt mellan inspektionstillfällena.
I tabell 6 redovisas mätbara prestationer inom verksamhetsgrenen under tre
årsperioden 2017–2019. Inom tillsynen har antalet inspektioner genom besök hos
statliga myndigheter minskat på längre sikt, vilket återspeglar att myndigheterna
har centraliserats och tillsynsmetoderna ändrats. Åren 2008 och 2009 var antalet
sådana inspektioner över 140. Under verksamhetsåret har inriktningen legat på ut
veckling av nya inspektionsmetoder och framtagande av en tillsynsstrategi i syfte
att effektivisera verksamheten.
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Tabell 6. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Utöva tillsyn

Inspektioner genom besök (statliga myndigheter)

2019

2018

2017

12

91

78

Tabell 7 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 7. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Utöva tillsyn (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

8 007

10 028

9 021

Kostnader

8 007

10 028

9 021

Differens

0

0

0

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

Riksarkivets tillsynsobjekt har under året utgjorts av såväl enskilda organ som för
varar allmänna handlingar som myndigheter inom det sociala politikområdet. Fö
relägganden och anmärkningar har riktats mot myndigheterna efter inspektioner
med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Rådgivning rörande til�
lämpningen av föreskrifter och råd har getts såväl till statliga myndigheter som till
kommuner och regioner. Vägledande uppgifter av mera generell karaktär har pub
licerats på Riksarkivets hemsida. Tillsynen av myndigheter under Försvarsdeparte
mentet har under året överförts från enheten Krigsarkivet till tillsynsenheten.

främja informationshantering i enskild sektor
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Säkra en ändamålsenlig han
tering av enskilda arkiv samt bevarandet av ett brett och representativt bestånd hos
Riksarkivet eller hos andra arkivinstitutioner i Sverige. Främja enskild arkivverk
samhet genom bidragsgivning till och samarbete med den enskilda arkivsektorn.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för nationella avdelningen. Den
verksamhetsgrensansvariga rapporterar att utvecklingsarbetet främst varit inrik
tat på att ta fram en föreskrift om behandling av personuppgifter för arkivändamål
av allmänt intresse inom den enskilda sektorn. Synpunkter har inhämtats från sek
torn och en författningstext är under utarbetande. Sammansättningen av Samar
betsrådet för enskilda arkiv har ändrats och en ny arbetsordning tagits fram.
Tabell 8 redovisar mätbara prestationer inom verksamhetsgrenen. Utbild
ningsinsatserna gentemot den enskilda sektorn har under året nedprioriterats.
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Tabell 8. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Främja informationshantering i enskild sektor

Utbildning, antal kurser (enskilda arkivbildare)

2019

2018

2017

0

17

5

Tabell 9 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 9. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Främja informationshantering i enskild sektor (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

1 641

2 046

2 106

Kostnader

1 641

2 046

2 106

Differens

0

0

0

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

Riksarkivet och Samarbetsrådet för enskilda arkiv beslutar årligen om bidrag till
vissa enskilda arkivinstitutioner, nämligen i de fall som bidrag inte utgår genom
kultursamverkansmodellen och Kulturrådet.

hantera leveranser och förvärv
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Skapa, utveckla och utvärde
ra hållbara rutiner för mottagande av leveranser från enskilda och statliga arkiv
bildare. Genomföra mottagande av leveranser från arkivbildare samt ge råd i frå
gor om leveranser, både externt och internt.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för nationella avdelningen. Den
verksamhetsgrensansvariga rapporterar att leveransfunktionen har utarbetat an
visningar för hur IT-system och elektroniska handlingar ska dokumenteras inför
överlämnandet till Riksarkivet. Arbetet med att förbättra rutinerna för mottag
ande av arkiv har fortsatt, bland annat genom utvecklingen av nya mallar för över
enskommelser och avtal. Ett förslag till strategi för fördelningen av mottagna arkiv
på myndighetens depåer har utarbetats.
Som framgår av tabell 10 har leveranserna av statligt arkivmaterial under de se
naste åren varit av förhållandevis ringa omfattning. En orsak till minskningen är
att den nu gällande leveranspolicyn är mycket restriktiv beträffande mottagning
av statligt material som är yngre än tjugo år. Vissa av myndighetens depåer har hel
ler inte plats för nya leveranser av pappersarkiv. Leveranser till Krigsarkivet har
under verksamhetsåret inte kunnat genomföras på grund av flyttförberedelserna.
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Vad gäller digitalt material kan noteras att antalet överlämnanden med stöd i regis
terförfattning har sjunkit under verksamhetsåret.
Verksamhetsårets sammanlagda leveranstal för statligt och enskilt arkivmate
rial på papper, 2 579 hm, är lägre än det närmast föregående året. Till jämförelse
kan nämnas att mängden levererade pappershandlingar åren 2008 och 2009 upp
gick till omkring 35 000 hm respektive 18 000 hm.
Tabell 10. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Hantera leveranser och förvärv

Leveranser av statligt material
Antal leveranser
Papper, hm
Kartor och ritningar, antal
Elektroniska arkiv, antal leveranser
Militärt tryck, hm (KrA)
Leveranser av enskilda arkiv
Antal leveranser
Papper, hm
Kartor och ritningar, antal

2019

2018

2017

107
776
57
14
11

247
1 753
2 962
19
18

228
1 318
2 290
17
24

322
1 803
9 407

438
6 002
173 002

653
607
947

Tabell 11 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 11. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Hantera leveranser och förvärv (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

11 891

14 204

14 081

Kostnader

11 891

14 187

14 024

Differens

0

17

57

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

bevara mottagna arkiv
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Kontinuerligt förbättra för
utsättningarna för långtidsbevarande av information i arkiven, oavsett medium,
i syfte att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning.
Utveckla metoder för bevarande och konservering samt utföra preventiva och di
rekta vårdinsatser gentemot analoga och digitala informationsbärare.
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Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för avdelningen för bevarande och
digital infrastruktur. Den verksamhetsgrensansvariga rapporterar att upprättan
det av en strategi för långsiktigt bevarande har påbörjats.
Tabell 12 redovisar mätbara prestationer inom verksamhetsgrenen under åren
2017–2019. Ökningen av statligt och enskilt arkivmaterial sedan 2008 har utgjorts
av 142 000 hyllmeter eller 17 procent. Myndigheten har nationellt ansvar för det
militära trycket, varav en del är sekretessbelagt.
Tabell 12. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Bevara mottagna arkiv
Per
Per
Per
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Papper, hm
Varav enskilt
Militärt tryck, hm (KrA)
Kartor och ritningar, enheter
Antal konserverade enheter

800 339
94 792
3 528
5 328 725
8 513

797 974 a
92 989
3 517
5 319 261b
8 949

738 483
86 969
3 499
3 408 978
12 873

a, b)
Skillnaden mot föregående år beror till större delen på att vissa bestånd har inventerats och
beräknats ånyo. Jämför tab. 10, som redovisar periodens leveranser.

Tabell 13 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 13. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Bevara mottagna arkiv (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

163 721

162 151

163 312

Kostnader

163 871

162 912

164 551

Differens

–150

–761

–1 239

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

Huvuddelen av Riksarkivets arkivlokaler är i gott skick, vilket inte hindrar att en
staka lokaler uppvisar brister. Arkivdepån på Grönsaksgatan i Göteborg har under
verksamhetsåret utrymts och handlingarna överförts till lokaler på Ruskväders
gatan. Anläggningen i Arninge håller på att renoveras och byggas ut. Krigsarkivets
flyttning från Gärdet och Frihamnen till Arninge planeras vara slutförd 2021.
Riksarkivet förvarar ett stort bestånd av ljud- och videoupptagningar på mag
netiska databärare. Materialet är självförstörande. Ett omfattande arbete har un
der året lagts ner på att preparera och registrera det som en förberedelse inför kom
mande digitisering.
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digitalt tillgängliggöra arkivinformation
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Redovisa och registrera ar
kivmaterial oavsett medium samt digitalt tillgängliggöra arkivinformation, även
som öppna data för ökad användning. Utveckla digitala söktjänster och digitala
infrastrukturer samt digitisera kulturarvsmaterial.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för avdelningen för bevarande och
digital infrastruktur. Den verksamhetsgrensansvariga rapporterar att en hand
lingsplan för Riksarkivets arbete med öppna data har fastställts under året liksom
riktlinjer för registrering av villkor och sekretess i Arkis.
Arbetet för en ökad tillgänglighet till de arkiv som myndigheten förvarar har
bedrivits dagligen genom ordnings-, förtecknings- och registreringsverksamhet.
Digitisering av arkivmaterial utförs som ett led i det dagliga arbetet vid de ar
kivförvarande enheterna men framförallt vid DIT. Innan digitiseringen genom
förs måste materialet prepareras, vilket är arbetskrävande. När bildfångsten väl
gjorts måste sökhjälpmedel skapas. Hos DIT har bland annat digitiserats uppgifter
om värnpliktigas inskrivnings- och hälsodata. Ett pågående större digitiserings
projekt avser länsstyrelsernas fordonsregister till och med 1972, som förvaras vid
Riksarkivets regionala arkivförvarande enheter.
Ett viktigt mål på lång sikt är att öka den för allmänheten tillgängliga informa
tionen i NAD, som innehåller förteckningar inte bara över Riksarkivets bestånd
– hämtade ur Arkis – utan också över arkiv hos andra institutioner i Sverige.
Digitiseringen, mätt i antal bilder, har ökat betydligt under treårsperioden. Till
jämförelse på längre sikt kan nämnas att antalet årliga digitiseringar sedan 2008
växlat mellan som högst 38–39 miljoner (2014, 2019) och som lägst omkring 20 mil
joner (2012, 2017, 2018). Se vidare tabell 14.
Tabell 14. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Digitalt tillgängliggöra arkivinformation
2019
Digitisering, antal bilder

38 814 494

2018

2017

20 651 029 19 443 066

Tabell 15 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 15. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Digitalt tillgängliggöra arkivinformation (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

108 389

108 888

103 130

Kostnader

115 853

114 304

111 193

Differens

–7 464

–5 416

–8 063

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.
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främja kunskap om mottagna arkiv
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Sprida och kommunicera
kunskap om arkivens innehåll, arkivens funktion i samhället och arkiven som kul
turinstitutioner. Målet är att öka medvetenheten om arkiven och deras använd
barhet. Verksamhetsgrenen omfattar olika former av förmedlingsverksamhet och
kunskapsspridning: Programverksamhet, kurser och seminarier samt metodut
veckling.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för nationella avdelningen. Den
verksamhetsgrensansvariga rapporterar att programverksamheten inom Riksar
kivet kartlagts i syfte att skapa underlag för myndighetsgemensam samordning,
planering och utveckling av aktiviteterna.
Tabell 16 visar att antalet unika besökare på Riksarkivets webbplatser ökade
från 2017 till 2018 men under verksamhetsåret återgått till en lägre nivå. En bidra
gande orsak kan vara avpubliceringen av digitala bilder i samband med införandet
av dataskyddsförordningen. Som en jämförelse kan nämnas att antalet unika be
sökare år 2009 var något över en miljon.
Tabell 16. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Främja kunskap om mottagna arkiv

Besökare på RA:s webbplatser, antal unika

2019

2018

2017

1 545 403

2 028 886

1 582 982

Tabell 17 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
Tabell 17. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Främja kunskap om mottagna arkiv (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

15 837

20 970

21 652

Kostnader

15 837

21 093

21 652

Differens

0

–123

0

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

Riksarkivet har under året både genomfört öppna visningar och föredrag – inte
minst i samband med Arkivens dag – och tagit emot grupper för studiebesök och
workshops, bland annat från högstadieskolor, gymnasieskolor, universitet och se
niorföreningar. Månadens dokument har producerats av flera arkivförvarande en
heter, dels för analog utställning och dels för webben.
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tillhandahålla i läsesal
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Utveckla enhetliga metoder
för tillhandahållande av arkivhandlingar i myndighetens läsesalar samt för till
handahållande av referensbibliotek. Ta fram riktlinjer och regler för utrustning,
hantering och hjälpmedel.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för regionala avdelningen. Den
verksamhetsgrensansvariga rapporterar att arbetet med att skapa en digital beställ
ningsrutin fortlöper. Beslut har fattats om att öppethållandet i Riksarkivets läsesa
lar från och med 2020 ska vara minst 20 timmar och högst 30 timmar i veckan un
der tiden september–maj och minst 10 timmar under sommarmånaderna. Bak
grunden till beslutet är att resurserna för de arkivförvarande enheterna minskat
och kommer att minska ytterligare.
Tabell 18 visar mätbara prestationer inom verksamhetsgrenen under treårspe
rioden 2017–2019. Antalet forskarbesök och framtagna volymer har under perio
den sjunkit i flertalet av myndighetens läsesalar. Till jämförelse med periodens siff
ror kan nämnas att totala antalet läsesalsbesökare åren 2008 och 2009 uppgick till
mellan 77 000 och 78 000. Mängden framtagna volymer har sedan 2008 växlat mel
lan som mest 164 000 (2010 och 2011) och som minst det antal som uppmätts under
verksamhetsåret.
Tabell 18. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Tillhandahålla i läsesal
2019

2018

2017

Forskarbesök, antal

34 058

40 221

44 333

Framtagna volymer, antal

87 509

101 954

101 701

Verksamheten är komplex och resurskrävande. Däri ingår rådgivning till besökar
na i samband med beställning, sekretessbedömningar av statligt arkivmaterial,
kontroll av villkor för utlämnande av enskilt arkivmaterial, framtagning och åter
ställande av arkivalier samt övervakning av läsesalarna. På grund av de under året
pågående byggnadsarbetena i Arninge har framtagningen av arkivhandlingar där
begränsats och utlämnandet ägt rum i Marieberg.
En kundundersökning, som genomfördes i maj månad, visar att läsesalsbesö
karna är nöjda med servicen.
Tabell 19 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
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Tabell 19. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Tillhandahålla i läsesal (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

49 127

54 209

53 297

Kostnader

49 127

54 209

53 297

Differens

0

0

0

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

besvara förfrågningar
Verksamhetsgrenen omfattar följande verksamheter: Hantera inkomna förfråg
ningar om förvarat arkivmaterial. Utveckla digitala hjälpmedel och metoder som
underlättar tillhandahållande.
Verksamhetsgrensansvarig har varit chefen för regionala avdelningen. Den
verksamhetsgrensansvariga rapporterar att utvecklingsarbetet främst varit inrik
tat på ny rutin och nytt IT-stöd för släktutredningar. En släktutredning beställs
från Riksarkivet när man behöver kartlägga vilka efterlevande som finns till en av
liden person, exempelvis då en bouppteckning ska upprättas. Den nya rutinen
innebär att släktutredningen påbörjas och avslutas vid den av Riksarkivets enheter
till vilken beställningen kom in, oavsett var folkbokföringshandlingarna förvaras.
Detta förutsätter att bilder av handlingarna finns digitalt tillgängliga vid alla enhe
ter. När digitiseringen av det folkbokföringsmaterial som förvaras vid landsarki
vet i Härnösand har slutförts kommer rutinen att kunna genomföras fullt ut.
I tabell 20 redovisas mätbara prestationer inom verksamhetsgrenen under åren
2017–2019. Antalet diarieförda forskarförfrågningsärenden har under treårsperio
den sjunkit. Det årliga antalet förfrågningar låg åren 2008 och 2009 på omkring
166 000, det vill säga klart över de senaste verksamhetsårens antal.
Tabell 20. Prestationer inom verksamhetsgrenen
Besvara förfrågningar

Besvarande av skriftliga förfrågningar, antal
ärenden

2019

2018

2017

124 266

132 055

135 655

Tabell 21 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen.
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Tabell 21. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Besvara förfrågningar (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

115 505

106 701

107 763

Kostnader

117 626

109 940

105 041

Differens

–2 121

–3 239

2 722

947

833

774

Kostnad per besvarad förfrågan (i kr)

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

Verksamheten innebär omfattande sökningar i arkivmaterialet samt bedömande
av om det föreligger sekretess eller andra hinder för utlämnande av de sökta upp
gifterna. Den har som vanligt krävt stora personalinsatser. Orsaken till förfråg
ningarna är ofta av administrativ eller rättslig karaktär. Det kan då gälla exempel
vis uppgifter om fastighetsinnehav eller underlag för ersättning till personer som
steriliserats i samband med könsbyte.
Självbetjäningstjänsten för utlämnande av bouppteckningar från perioden
1980–2001 har under året tagits i full drift. Samtliga korrekt utformade beställning
ar handläggs därmed helt automatiskt. De automatiskt handlagda beställningarna
expedieras inom ett dygn och utan kostnad för beställaren.

Övrig kärnverksamhet
Riksarkivet ska enligt sin instruktion ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt
Diplomatarium samt verka för ökad kunskap grundad på forskning och samver
kan med andra, exempelvis universitet och högskolor. Myndigheten har också
hand om statens heraldiska verksamhet och ska verka för att bestämmelser om Sve
riges flagga följs.
Tabell 22 visar fördelningen av kostnader och intäkter inom området Övrig
kärnverksamhet. Utöver de verksamheter som nämnts ovan ingår kostnader och
intäkter för externfinansierade projekt vid myndigheten.
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Tabell 22. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Övrig kärnverksamhet (i tkr)
2019

2018

2017

Intäkter

19 778

17 465

19 584

Kostnader

19 900

17 453

19 537

Differens

–122

12

47

Differensen mellan intäkter och kostnader består av årets kapitalförändring.

vetenskaplig utgivning
Riksarkivets vetenskapliga utgivning bedrivs främst genom enheterna Svenskt bio
grafiskt lexikon (SBL) och Svenskt Diplomatarium. Till den senare knöts år 2012
det historisk-topografiska verket Det medeltida Sverige (DMS), vars utgivning till
utgången av 2019 huvudsakligen finansierats av Kungl. Vitterhetsakademien och
Riksbankens Jubileumsfond.
Av Svenskt biografiskt lexikon har band 34 (Strömberg–Swensson) fullbordats
genom utgivningen av häfte 170. Lexikonarbetet har därefter fortsatt med häfte 171.
Kvalitetssäkringen och utvecklingen av den databas som ligger till grund för SBL:s
digitala version har fortgått, bland annat i syfte att skapa bättre funktionalitet för
användarna. SBL finns tillgängligt både på riksarkivet.se och som applikation för
mobiltelefoner. Under året har SBL på internet haft 1,4 miljoner sidvisningar.
Diplomatarieredaktionen har under året arbetat med Svenskt Diplomatarium
för år 1381. Publiceringen beräknas äga rum 2020. Samtidigt har diplomatariets di
gitalt tillgängliga huvudkartotek (SDHK) regelbundet uppdaterats och delar av ett
elektroniskt supplement till de äldsta delarna av diplomatarieverket färdigställts.
DMS-arbetet har fortsatt med inriktning på undersökningsområden i Uppland,
Södermanland och Västmanland. De aktuella häftena beräknas bli publicerade
2020–2021. En större konferens för att belysa arbetet med DMS för en extern publik,
bland annat universiteten och regionalförvaltningen, genomfördes i mars.
Riksarkivets årsbok har 2019, i anslutning till det pågående demokratijubileet,
haft temat Kvinnors röster i arkiven. Myndigheten har publicerat två externfinan
sierade forskningsantologier, Fisken i forskningen (i samverkan med Göteborgs
universitet) och Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln, del 2.
På senare år har Riksarkivet gett ut flera tematiska arkivguider till hjälp och sti
mulans för forskare med inriktning på exempelvis migration och utrikespolitik.
Arkivguiderna ägnas teman som bedöms vara av långsiktigt intresse, och till deras
finansiering har FoU-anslaget använts. Under året har arbete pågått med guider till
forskning i medicinhistoria, heraldik, Kina-relaterat material och Riksarkivets
medeltidssamlingar.
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heraldisk verksamhet
Riksarkivets heraldiska enhet handlägger frågor om statens och myndigheternas
symboler samt Sveriges flagga. Enheten har under året expedierat omkring 225
ärenden, varav 13 varit yttranden till Patent- och registreringsverket eller länssty
relser i enlighet med lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteck
ningar (1970:498) eller förordningen om vissa officiella beteckningar (2019:167). Ett
yttrande till Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt har avgetts. En
heten har haft kontakt i heraldiska ärenden med 17 kommuner, från Eslöv i söder
till Luleå i norr.
Sammanlagt 61 unika modellritningar till nya vapen och andra märken har le
vererats. Merparten av ritningarna har skapats för Försvarsmakten, däribland va
pen för det nya signalspaningsfartyget Artemis. Bland de civila beställarna märks
Polismyndigheten (tjänstetecken), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(medalj), Luleå tingsrätt (vapen) och Göteborgs universitet (doktorsringar och
hattmärken).
Heraldiska enhetens personal har medverkat i arbetet inom Heraldiska nämn
den, Försvarets traditionsnämnd, Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Sveriges Na
tionalkommitté för Genealogi och Heraldik. Enhetens verksamhet har uppmärk
sammats både i riks- och lokalmedia. Statsheraldikern har för allmänheten före
läst om historisk och samtida heraldik på flera orter i landet.

Forsknings- och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet
Riksarkivet ska enligt regleringsbrevet redovisa hur myndigheten använt eller för
delat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturom
rådet (FoU-medel). Redovisningen ska omfatta vilka strategiska prioriteringar som
legat till grund för användningen eller fördelningen av medel, vilka insatser som
finansierats eller delfinansierats av anslaget under året, på vilket sätt insatserna för
väntas bidra till kulturområdets utveckling samt en resultatbedömning av genom
förda insatser.
2019 års FoU-anslag har uppgått till 11 061 tkr. Anslagsförbrukningen under året
har uppgått till 10 908 tkr. Medlen har använts till tretton olika projekt.
Riksarkivet har i enlighet med myndighetens strategiska prioriteringsområden
för FoU-medel brukat huvuddelen av anslaget på projekt som utforskar och utveck
lar Riksarkivets digitala tillgängliggörande av arkivmaterial. Till detta område hör
de tre stora nationella forskningsinfrastrukturprojekt som Riksarkivet deltagit i
under 2019, nämligen SwedPop, SweClarin och TORA. Riksarkivets arbete i dessa
projekt har delfinansierats av myndighetens FoU-medel.

28

ÅRSREDOVISNING 2019 FÖR RIKSARKIVET

Inom projektet SwedPop samordnas historiska grunddata om personer (till ex
empel när de fötts och dött, var de bott och vad de arbetat med) från fem stora
svenska befolkningsdatabaser. Genom internationellt gångbara system för kod
ning länkas databaserna ihop till en gemensam resurs för det nationella och inter
nationella forskarsamhället. Satsningen förbättrar förutsättningarna för samhälls
vetenskaplig och humanistisk forskning. Longitudinella studier kring Sveriges de
mografiska, sociala och ekonomiska utveckling möjliggörs. Projektet gynnar även
medicinsk forskning eftersom information om dödsorsaker och livslängd kan
kopplas samman med annan demografisk information. Projektet stöds av Veten
skapsrådets medel för infrastruktur och bedrivs gemensamt av fem svenska forsk
nings- och arkivinstitutioner.
Riksarkivet deltar även tillsammans med ett tiotal andra svenska institutioner
inom forsknings- och biblioteksvärlden i det omfattande språkteknologiska pro
jektet SweClarin, som har finansiellt stöd av Vetenskapsrådet. Projektet utgör en
del av det europeiska forskningsinfrastrukturprojektet CLARIN, i vilket nya digi
tala textanalysverktyg utvecklas för humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk
ning. Riksarkivets arbete inom SweClarin fokuserar under perioden 2019–2023 på
utveckling av metoder för att tillgängliggöra databearbetningsbara textmängder
ur arkiv. Här ingår även ett utforskande av Handwritten Text Recognition
(HTR-teknik) på Riksarkivets material. Riksarkivets arbete inom SweClarin upp
går för närvarande till en halvtidstjänst som delfinansieras av FoU-medel.
Det tredje stora forskningsinfrastrukturprojektet som Riksarkivet har del
finansierat med FoU-medel under 2019 är TORA. Inom TORA har ett register över
historiska bebyggelseenheter (byar och gårdar) i Sverige etablerats. Genom öppen
länkad data har registret gjorts till ett nav/auktoritet för geografisk information,
som alla digitaliserade källmaterial med sådan information kan länkas till. Digi
taliserat historiskt källmaterial med geografisk information har på detta sätt blivit
fritt tillgängligt och sökbart över institutionsgränserna, och kan kopplas ihop utan
att användaren först måste skaffa sig avancerade kunskaper kring vilket källmate
rial som finns – och var. Detta öppnar nya möjligheter för framför allt humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning. TORA har drivits och projektletts av Riksar
kivet sedan 2016. Projektet, som fått ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileums
fond och Vitterhetsakademien, avslutades under 2019.
Även Riksarkivets interna FoU-projekt har fokuserat på utvecklat digitalt till
gängliggörande av arkivmaterial. Teman som omfattats av projekten inkluderar
crowdsourcing, utveckling av artificiell intelligens i informationssökningssystem
inom arkiv samt utveckling av nya metoder för kvalitetskontroller av bildfångan
de utrustning i digitaliseringsprocessen.
Riksarkivets FoU-medel har även bekostat fyra arkivguidesprojekt, i vilka te
matiska genomgångar av arkiv inom vissa ämnesområden presenteras för forskare
och allmänhet. Tre mindre projekt inom konserveringsteknik har också bedrivits
inom ramen för FoU-budgeten. Vissa befattningar har helt eller delvis finansierats
av FoU-medlen.
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Utöver den FoU-medelsfinansierade verksamheten bedriver Riksarkivet forsk
nings- och utvecklingsverksamhet inom ramen för det ordinarie förvaltningsan
slaget, framför allt genom den vetenskapliga utgivning som sker genom enheterna
Svenskt Diplomatarium och Svenskt biografiskt lexikon.
Med Riksarkivets tydliga fokus på projekt vars syfte är att förstärka och utveck
la den digitala tillgängligheten till den information som myndigheten förvaltar,
och möjliggöra för bredare användning av Riksarkivets material över institutions
gränser, har viktiga steg tagits i riktning mot visionen om ett digitiserat, länkat och
öppet tillgängligt svenskt kulturarv. Detta gynnar forskning och kunskapsproduk
tion liksom allmänhetens informationsförsörjning och demokratiska insyn.

Avgiftsbelagd verksamhet
Underskottet inom området Digitaliseringstjänster fortsätter att öka. Detta beror
på brister i finansieringen av projektet BOU (Bouppteckningar) som avslutades
2016 men där avskrivning av den immateriella anläggningstillgången som byggdes
upp pågår i ytterligare ett år. Riksarkivet har i regleringsbrevet för 2020 fått i upp
drag att redovisa en plan för hantering av det ackumulerade underskottet avseen
de digitaliseringstjänster.
Inom områdena Stöd till arkivbildare, Heraldisk uppdragsverksamhet och Öv
rig uppdragsverksamhet har arbete utförts kopplat till tidigare mottagna avgifter.
Det ackumulerade resultatet ligger dock nära noll.
Tab. 23. Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning (i tkr)
+/– t.o.m.

+/–

Intäkter

Kostnader

+/–

Ack +/–

2017
Utfall

2018
Utfall

2019
2019
Utfall Budget

2019
2019
Utfall Budget

2019
Utfall

2019
Utfall

3 554

–3 554

0

0

0

0

0

–10 133

–6 124

6 597

29 500

14 203

79

37

166

350

288

400

–122

–6

Stöd till
arkivbildare

586

–53

178

400

814

500

–636

–104

Övrig uppdrags
verksamhet

808

185

2 273

2 000

3 767

2 200 –1 494

–501

–5 107 –9 510

9 214

32 250

Verksamhet
Digitalt tillgängliggörande
vid SVAR
Digitaliseringstjänster
Heraldisk upp
dragsverksamhet

SUMMA

30

0

28 100 –7 606 –23 863

19 071 31 200 –9 858 –24 474
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övrig avgiftsbelagd verksamhet
Enligt regleringsbrevet ska endast de sammanlagda intäkterna redovisas för övrig
avgiftsbelagd verksamhet. Dessa uppgår till 64 568 tkr vilket är 21 518 tkr högre än
budgeterat. De största intäkterna är avgifter för mottagande, bevarande och vård
av arkivhandlingar. Dessa avgifter uppgår till 39 582 tkr, fördelat på statliga myn
digheter 31 326 tkr och enskilda arkiv 8 256 tkr. Utfallet för dessa avgifter är 3 982 tkr
högre än budgeterat.

Statsbidrag till enskilda arkiv och
regional kulturverksamhet
Enligt regleringsbrevet ska Riksarkivet under 2019 delta i det samverkansråd vid
Statens kulturråd som hanterar frågor om statens roll och ansvar inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Riksarkivet har efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv, och i en
lighet med uppdrag i instruktionen samt förordningen (2007:1368) om statsbidrag
till enskilda arkiv, beslutat om bidrag till nio centrala eller rikstäckande institutio
ner med 9 068 tkr från ramanslaget. Vidare har 465 tkr beviljats som bidrag från
Statens kulturråds ramanslag till två regionala institutioner i Stockholms län en
ligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Årets anslag för Riksarkivets bidragsgivning till enskilda arkiv utanför kultur
samverkansmodellen har varit 9 100 tkr. Med detta anslag har även Samarbetsrå
dets för enskilda arkiv verksamhet finansierats.

Kompetensförsörjning
En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet. Riksarkivet ska även
fortsättningsvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, ut
veckla och behålla den kompetens som verksamheten vid varje given tidpunkt ef
terfrågar. Verksamhetens mål styr kompetensförsörjningen, som därmed är inte
grerad med verksamhetsfrågorna.
Ett ledarskapsprogram har genomförts inom myndighetens och avdelningar
nas ledningsgrupper. Ett antal medarbetare har utnyttjat möjligheten att delta i
programmet för internpraktik, vilket är utvecklande för både individen och myn
digheten. Riksarkivets utbildningsplan rörande säkerhet och säkerhetsskydd syf
tar till att öka personalens medvetenhet och kunskaper inom området. Utbildning
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ar har under året genomförts i form av webbinarier och en temadag om informa
tionssäkerhet.
Den pågående verksamhetsomställningen innebär en utmaning då kompetens
måste tillföras inom nya områden samtidigt som delar av den kompetens som för
svinner måste ersättas. Riksarkivet bedömer att myndigheten även fortsättnings
vis kan attrahera, utveckla och behålla efterfrågad kompetens.
Sammanfattningsvis bedömer Riksarkivet att de åtgärder som genomförts un
der året, och de som är planerade inför kommande år, på ett bra sätt bidrar till att
säkerställa myndighetens nuvarande och framtida kompetensbehov.

Sjukfrånvaro
I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för åren 2019 och 2018. De avser sjukfrån
varon vid Riksarkivet räknat i procent. Nyckeltalen 1 samt 3–7 anges i procentandel
av tillgänglig arbetstid. Nyckeltal 2 avser procentuell andel av den totala sjukfrån
varon. Uppgifterna har hämtats från tidsanvändningsstatistiken i personaladmi
nistrationssystemet Primula.
Tabell 24. Sjukfrånvaro
Nyckeltal

Sjukfrånvaro i procent

2019

2018

3,86

4,61

34,56

38,84

3. Kvinnor

4,55

5,08

4. Män

3,16

4,13

5. Åldersgruppen yngre än 30 år

4,05

2,79

6. Åldersgruppen 30–49 år

3,19

3,65

7. Åldersgruppen 50 år och äldre

4,24

5,29

1. Totalt
2. Sammanhängande sjukperiod längre än 60 dagar

Nyckeltalen för 2019 visar jämfört med 2018 på en minskning av den totala sjuk
frånvaron. Sjukfrånvaron minskar för kvinnor och män. För medarbetare som är
yngre än 30 år ökar sjukfrånvaron, för medarbetare i åldersgruppen 30–49 år samt
50 år och äldre sjunker sjukfrånvaron. Till sist ser vi att för medarbetare med en
sammanhängande sjukperiod längre än 60 dagar minskar sjukfrånvaron.
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Finansiell redovisning
Kommentarer till det ekonomiska utfallet
Året har präglats av förberedelser inför flytten av Krigsarkivet från Banérgatan och
Frihamnen i Stockholm till Arninge i Täby vilket även avspeglas i det ekonomiska
utfallet. Stora resurser har lagts på att inventera och preparera arkivmaterial. 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 2019. Belopp anges i tkr om inte annat anges.

Värderingsprinciper
anläggningstillgångar
Tillgångar för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och
beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år eller längre definieras som anlägg
ningstillgång. Anläggningstillgångar bestående av förbättringsutgifter på annans
fastighet tas bara upp som anläggningstillgång om de överstiger 100 tkr. Förbätt
ringsutgifter under 100 tkr kostnadsbokförs direkt. Utgifter för egenutvecklade
IT-system och inköpta program och licenser tas upp som en immateriell anlägg
ningstillgång om utgiften överstiger 500 tkr. Anläggningstillgångarna skrivs av
linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Kulturtillgångar ska redovisas
enligt samma regler som andra tillgångar utom att de varken ska skrivas av eller
lånefinansieras.
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Immateriella tillgångar
Egenutvecklade IT-system och inköpta program och licenser (rättigheter)

5 år

Materiella tillgångar
Hyllinredning till arkiv, förbättringsutgifter på arkivlokaler

25 år

Möbler, inredning, förbättringsutgifter på övriga lokaler
och övrig utrustning

10 år

Teknisk utrustning

5 år

Datautrustning

3 år

Kulturtillgång

ej avskrivning

värdering av fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas
bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag eller
när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslut upprättas, redovi
sas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som ford
ringar respektive skulder.

varulager
Enligt 5 kap. 8 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska omsätt
ningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
på balansdagen. Riksarkivet har valt att inte redovisa några omsättningstillgångar
då det verkliga värdet bedömts vara så lågt att det inte motiverar en varulagervär
dering.

Övrigt
sponsormedel
Riksarkivet har inte tagit emot sponsormedel under 2019.
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Resultaträkning
Tabell 25.
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

Not

Utfall 2019

Utfall 2018

1
2
3
4

410 715
73 362
27 734
419
512 230

419 139
71 613
26 937
555
518 243

5
6
7
8

–298 277
–125 431
–70 112
–101
–28 167
–522 088

–307 907
–122 072
–70 173
–397
–27 203
–527 753

–9 858

–9 510

9 997

9 923

0

138

–9 997
0

–10 060
0

–9 858

–9 510

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget
för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering
av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo transfereringar

9

Årets kapitalförändring

10
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Balansräkning
Tabell 26.
Not

2019-12-31

2018 -12-31

11

16 788

27 326

12

1 120
17 908

1 480
28 805

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Kulturtillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

13
14
15

6 929
62 867
29 825
99 621

3 886
66 850
29 825
100 561

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

16

6 938
39 027
154
46 119

5 411
13 578
297
19 285

17
18

36 468
2 027
8 423
46 918

31 596
1 871
0
33 467

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

19

31 379
31 379

25 374
25 374

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa kassa och bank

20
21

0
14
14

3 871
14
3 885

241 959

211 378

29 825
–14 616
–9 858
5 351

29 825
–5 106
–9 510
15 209

515
1 780
2 295

740
1 107
1 846

82 252
8 557
33 902
4 312
189 139

100 607
10 615
30 905
4 870
146 997

25 017
3 662
16 496
45 175

24 975
5 286
17 065
47 326

241 959

211 378

0
1 000

0
1 000

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital

22

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

23

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder m.m.

24
25
26

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

27
28
29

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Statliga garantier för lån och krediter
Övriga ansvarsförbindelser

36

ÅRSREDOVISNING 2019 FÖR RIKSARKIVET

I samband med Krigsarkivets flytt till Arninge i Täby från Frihamnen och Banérgatan i Stockholm
har Riksarkivet åtagit sig att demontera och forsla bort hyllinredning som har förvarat 90 000
hyllmeter arkivhandlingar.

Anslagsredovisning
Tabell 27. Redovisning mot anslag (i tkr)

Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
Totalt
enligt disponireglebelt
ringsbrev belopp

Utgående
överIndrag
föringsningar Utgifter belopp

Not

6:1 Riksarkivet
(Ramanslag)
ap. 1 Riksarkivet
(ram)

–23 584

403 183

379 599

0

410 353

–30 754

30

1:6 Bidrag till
regional kultur
verksamhet
(Ramanslag)
ap. 5 Bidrag till
regional arkiv
verksamhet
(ram)

0

465

465

0

465

0

31

–287

11 061

10 774

0

10 908

–134

32

0 421 726

–30 888

1:4 Forskningsoch utvecklings
insatser inom
kulturområdet
(Ramanslag)
ap. 9 Riksarkivet
(ram)
SUMMA

–23 871

414 709 390 838
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges. Föregående års siffror inom parentes.
Not 1 Intäkter av anslag

2019

2018

Enligt resultaträkningen
Intäkter av anslag
Medel från statsbudgeten för finanisering av bidrag
Semesterlöneskuld
Anslagsfinansierad kulturtillgång
Summa

410 715
9 997
1 014
0
421 726

419 139
9 923
29
0
429 091

Enligt anslagsredovisningen
Summa nettoutgifter

421 726

492 091

2019

2018

Övriga intäkter 2)

5 593
9 214
58 556

6 740
20 092
44 780

Summa

73 362

71 613

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt avgiftsförordningen 4 § 1)
Intäkter med full kostnadstäckning

Avser intäkter för kurser och konferenser, uthyrning av lokaler, konsultuppdrag m.m.
Avser leveransintäkter, intäkter för ordnings- och förteckningsarbete, forskarförfrågningar,
uthyrning samt bokbinderi och konservering m.m.
1)

2)

Riksarkivet fick under 2019 en instruktionsförändring som gjorde att vissa avgifter omklassificerades från Intäkter med full kostnadstäckning till Övriga intäkter.

Not 3 Intäkter av bidrag
Posten består av bidrag från
Statliga finansiärer 1)
Icke-statliga finansiärer
Mellanstatliga organ

2019

2018

16 231
10 953
460
27 734

15 904
10 210
823
26 937

Den största inomstatliga finansiären är Arbetsförmedlingen, varifrån bidrag med 7 369 tkr
(8 258 tkr) har bokförts.

1)

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter på lån hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
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2019

2018

299
120
419

539
15
555
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Not 5 Kostnader för personal

2019

2018

195 715
98 208
0
4 354
298 277
338

203 573
98 624
–1 285
7 006
307 907
631

2019

2018

114 033
11 397
125 431

111 262
10 810
122 072

Not 7 Övriga driftkostnader

2019

2018

Övriga driftkostnader

70 112

70 173

Lönekostnader (exkl. avgifter)
Arbetsgivaravgifter, premier, övriga avgifter
Aktivering av lön för egenutvecklade anläggningstillgångar
Övriga personalkostnader
Varav arvoden och andra ersättningar

Not 6 Kostnader för lokaler
Hyror
Övriga lokalkostnader

I beloppet ingår ersättningar till Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och Värmlandsarkiv
för arkivuppgifter enligt förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala
arkivmyndigheter med 24 928 tkr (24 594 tkr).

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader för räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader

Not 9 Transfereringar – lämnade bidrag
Bidrag till enskilda arkiv
Bidrag till regionala arkivinstitutioner 1)
Bidrag till övriga myndigheter
Bidrag till privata företag

2019

2018

64
37
101

304
93
397

2019

2018

9 532
9 463
465
460
0
138
0
0
9 997
10 060
1)
Riksarkivet får disponera 465 tkr (anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)
ap. 5) hos Statens kulturråd för fördelning regionalt till institutioner som inte omfattas av samverkansmodellen. Avser utbetalningar/transfereringar av bidrag till enskilda arkiv.

39

ÅRSREDOVISNING 2019 FÖR RIKSARKIVET

Not 10 Årets kapitalförändring
Avgiftsfinansierad verksamhet
Digitalt tillgängliggörande
Digitaliseringstjänster
Heraldisk verksamhet
Stöd till arkivbildare
Övriga uppdrag

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling

2019

2018

0
–7 606
–122
–636
–1 494
–9 858

–3 554
–6 124
37
–53
185
–9 510

2019-12-31 2018-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde UB

78 337
–584
77 753

76 852
1 485
78 337

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB
Bokfört värde

51 011
9 954
60 965
16 788

40 927
10 084
51 011
27 326

Not 12 Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

2019-12-31 2018-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde UB

4 203
35
4 238

2 701
1 502
4 203

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB
Bokfört värde

2 723
395
3 118
1 120

2 177
547
2 723
1 480

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2019-12-31 2018-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar
Anskaffningsvärde UB

28 231
4 055
0
32 287

40 060
–27
–11 802
28 231

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar UB
Bokfört värde

24 345
1 013
0
25 358
6 929

35 087
988
–11 731
24 345
3 886
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Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

2019-12-31 2018-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärde för utrangeringar
Anskaffningsvärde UB

304 679
12 895
–11 809
305 765

321 891
12 237
–29 450
304 679

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar för utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar UB
Bokfört värde

237 829
16 806
–11 737
242 898
62 867

251 650
15 584
–29 406
237 829
66 850

Not 15 Kulturtillgångar

2019-12-31 2018-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde UB

29 825
0
29 825

29 825
0
29 825

Bokfört värde

29 825

29 825

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter
Mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

2019-12-31 2018-12-31
10 101
28 923
3
39 027

8 347
5 001
230
13 578

Årets arkivleveransfakturering skedde först i december vilket lett till att posten Kundfordringar
hos andra myndigheter är väsentligt högre än föregående år.

Not 17 Förutbetalda kostnader

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader inomstatliga
Förutbetalda hyreskostnader utomstatliga
Övriga förutbetalda kostnader

4 297
27 461
4 710
36 468

4 239
24 076
3 281
31 596

Förutbetalda hyreskostnader avser 1:a kvartalet 2020.

Not 18 Upplupna bidragsintäkter

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna bidrag från inomstatliga finansiärer
Upplupna bidrag från utomstatliga finansiärer

41

1 079
949
2 027

1 158
713
1 871
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Not 19 Avräkning med statsverket

2019-12-31 2018-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats
till icke räntebärande flöde
Fordringar/skulder avseende anslag
i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte
har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Saldo
Summa Avräkning med statsverket

Not 20 Behållning räntekontot i Riksgäldskontoret

0
465

0
460

–491
–26

–460
0

23 872
421 261
–414 244
0
30 888

4 086
428 631
–408 846
1
23 872

1 540
–1 014
526

1 569
–29
1 540

0
–491
465
2
–25

0
–460
460
–38
–38

31 379

25 374

2019-12-31 2018-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

0

3 871

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

55 000

55 000

Räntekontokrediten har som högst utnyttjats med 60 225 tkr (20 801 tkr). Övertrasseringen beror
på förseningar i fakturering av arkivleveranser i december. Se även kommentar under not 16.

Not 21 Kassa och bank

2019-12-31 2018-12-31

Kassa
Bank, valutakonto

14
0
14

42
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Not 22 Myndighetskapital
Stats
kapital

Balanserad
kapitalförändring,
avgiftsbelagd
verksamhet

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2018

29 825

–5 106

–9 510

15 209

Ingående balans 2019

29 825

–5 106

–9 510

15 209

Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring

–9 510

9 510
–9 858

0
–9 858

Summa årets förändring

–9 510

–348

–9 858

–14 616

–9 858

5 351

Utgående balans 2019

29 825

Not 23 Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser

2019-12-31 2018-12-31

Avsättningar
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

740
201
–426
515

869
330
–459
740

Avsättning för omställning
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående avsättning

1 107
674
1 780

1 107
0
1 107

Not 24 Lån i Riksgäldskontoret

2019-12-31 2018-12-31

Lån till anläggningstillgångar vid årets början
Nya lån under året
Amorteringar under året
Utgående balans

100 607
9 797
–28 151
82 252

108 930
19 624
–27 947
100 607

Låneram (enl. 7 kap 1 § budgetlagen)

163 000

142 000

Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter och premier
Leverantörsskulder statliga
Utgående mervärdesskatt

2019-12-31 2018-12-31
4 920
3 306
331
8 557

43
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Not 26 Övriga kortfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31

Personalens källskatt
Övriga skulder

4 288
23
4 312

Not 27 Upplupna kostnader

4 826
45
4 870

2019-12-31 2018-12-31

Semesterlöneskuld m.m. 1)
Övriga upplupna kostnader
Retroaktiva löner

22 459
1 532
1 025
25 017
1)
Semesterlöneskuld m.m. innehåller kompledighetsskuld med 1 011 tkr (1 385 tkr).

Not 28 Oförbrukade bidrag

24 325
650
0
24 975

2019-12-31 2018-12-31

Bidrag från inomstatliga finansiärer
Bidrag från utomstatliga finansiärer

Beräknad användning per tidsintervall
Inom 3 månader
3 månader till 1 år
1 år till 3 år
Överstigande 3 år

Not 29 Övriga förutbetalda intäkter

883
2 779
3 662

1 434
3 852
5 286

903
1 391
1 368
0

2 002
1 257
2 028
0

2019-12-31 2018-12-31

Övriga förutbetalda intäkter – inomstatliga
Övriga förutbetalda intäkter – utomstatliga

11 375
5 120
16 496
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Not 30 Riksarkivet Ramanslag 17 6:1 ap 1.
Årets tilldelning på anslagsposten 17 6:1 ap 1 var totalt 403 183 tkr (397 785 tkr).
Anslagskrediten för år 2019 var 31 095 tkr (23 933 tkr). Av denna har 30 744 tkr utnyttjats.
Ingående överföringsbelopp 2019 var –23 584 tkr (–3 864 tkr).
Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1.
I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhi
storisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 tkr. Medlen utbetalas till föreningen Armé-,
Marin- och Flygfilm.
Under 2019 har 464 tkr (464 tkr) utbetalats enligt ovan nämnda villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.
Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1.
Riksarkivet får använda högst 9 100 tkr för bidrag till enskilda arkiv.
Under 2019 har 9 068 tkr (8 998 tkr) utbetalats enligt ovannämnda villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Not 31 Bidrag till regional arkivverksamhet.
Ramanslag 17 1:6 ap 5
Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag
till regional kulturverksamhet, regionala arkivinstitutioner (enligt regleringsbrev).
Anslaget för bidrag för 2019 uppgår till 465 tkr (460 tkr), som har fördelats och utbetalats av Riks
arkivet till regionala arkivinstitutioner i enlighet med regleringsbrevets villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

Not 32 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.
Ramanslag 17 01:4 ap 9.
Årets tilldelning på anslagsposten 17 01:4 ap 9 var totalt 11 061 tkr (11 061 tkr).
Anslagskrediten för år 2019 var 331 tkr (331 tkr). Av denna har 134 tkr utnyttjats.
Ingående överföringsbelopp 2019 var –287 tkr (–222 tkr).
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.
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Tilläggsupplysningar
Tabell 28. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2015–2019 (i tkr)
Typ av uppgift

2019

2018

2017

2016

2015

163 000
80 252
80 748

142 000
100 607
41 393

138 000
108 930
29 070

143 000
120 302
22 698

140 000
124 793
15 207

Kontokredit hos RGK
Räntekontokredit
Max. utnyttjad under året

55 000
60 225

55 000
20 801

55 000
4 798

55 000
0

55 000
3 042

Räntor på räntekonto RGK
Ränteintäkter
Räntekostnader
Saldo

299
–64
235

539
–304
235

588
–362
226

611
–381
230

314
–305
9

Låneram
Beviljad
Utnyttjad
Kvar

Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Budget enl. regleringsbrev
43 050
Utfall 1)
64 148
Verksamhet med full kostnadstäckning
Budget enl. regleringsbrev
32 250
Utfall 1)
9 214

41 550
51 521

38 700
54 260

38 700
51 571

38 700
51 811

36 700
20 092

40 690
42 064

40 690
40 825

33 426
32 555

Anslagskredit
Beviljad kredit Uo 17 6:1 ap 1
Beviljad kredit Uo 17 1:4 ap 1
Utnyttjad kredit Uo 17 6:1 ap 1
Utnyttjad kredit Uo 17 1:4 ap 1

31 095
331
30 744
134

23 933
331
23 584
287

11 361
326
3 864
222

11 262
320
0
0

11 100
314
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4 419
131

0
10 306
4

0

0

0

0

0

Årsarbetskrafter, anställda m.m.
Antalet årsarbetskrafter
Medelantalet anställda

449
481

474
523

467
510

450
500

455
510

Driftkostnad per årsarbetskraft 2)

1 100

1 055

1 055

1 029

991

–9 858
–24 474

–9 510
–14 616

–6 475
–5 106

643
1 369

–3 383
4 109

Anslag m.m.
Utgående reservation
Anslagssparande Uo 17 6:1 ap 1
Anslagssparande Uo 17 1:5 ap 9
Åtaganden jämfört med
Summan av tilldelade
bemyndiganden

Kapital
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring 3)

Exkl. interna transaktioner.
Exkl. avskrivningar och finansiella kostnader.
3)
Exkl. särskilda ersättningar.

1)

2)
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Tabell 29. Lokalkostnader 2019 (i tkr)

Ort

El och
ReparaÖvriga
Lokalupp tioner och
drifthyror värmning underhåll kostnader

Hyresvärd

Stockholm Fastighets AB Lysbomben

Arninge

58

1 364

Lysbomben Arkivet AB

25 209

Försvarets Materielverk

6 245

496

Stockholms Hamn AB

4 062

42

Klövern Neptunus AB

1 048

102

Boetten AB

14 434

Ramsele

Stiftelsen Arkiv & Kulturhus
i Ramsele

1 186

Fränsta

Ånge Fastighets & Industri AB

1 721

124

Uppsala

Akademiska hus AB

12 211

93

Vadstena

Statens fastighetsverk

10 713

539

Visby

Leif Pettersson

1 936

66

Lund

Arkivet Lund Fastighets AB

5 414

Göteborg

Lunds universitet

625

Region Skåne

441

Klippan kulturfastigheter

8 177

Wallenstam AB

5 977

Higabgruppen

1 302

Härnösand Hemfosa MF O AB,
ISS Facility Services AB

7 751

Klövern Härnösand AB

3 250

Intea Onkel Adam AB
Kungsleden Gemix AB

SUMMA

10

29
1 019
23

2

308

12

125

KGK Fastigheter

Östersund

208

120

335

7

1 740
113 960

57
3 341

39

27
1 267

Tabell 29 visar kostnader per hyresvärd. Kostnader som uppstått mot andra än hyresvärd ingår
inte i tabellen därav uppstår en differens mellan resultaträkningen och tabellen.

47

ÅRSREDOVISNING 2019 FÖR RIKSARKIVET

Tabell 30. Ersättningar till ledamöterna i insynsrådet samt ledande befattningshavare
som utsetts av regeringen
Ersättning i kr,
2019

Befattning

Namn

Riksarkivarie,
ordförande i insynsrådet
Ledamot av insynsrådet

Karin Åström Iko

1 181 839

Inga-Lill Askersjö

4 500

Ledamot av insynsrådet

Max Valentin

1 500

Ledamot av insynsrådet
Ledamot av insynsrådet

Birgitta Svensson
Carl Eklund

1 500
4 500

Övriga uppdrag

Ledamot i Riksgäldens
styrelse
Styrelseledamot i Skatte
rättsligt Forum i Sverige
AB
Styrelseledamot i Fabel
Kommunikation AB

Riksarkivet har inga framtida åtaganden för dessa ledamöter eller ledande befattningshavare
utöver vad som framgår av allmänna avtal.
Förutom riksarkivarie Karin Åström Iko bestod Riksarkivets insynsråd under verksamhetsåret
2019 av justitierådet Inga-Lill Askersjö, verkställande direktören Max Valentin, professor Birgitta
Svensson och hembygdsforskaren Carl Eklund.
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Förteckning över tabeller
Tab. 1.

Totala kostnader för Riksarkivet fördelade på organisatoriska
enheter (i tkr)

sid
8

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

8

Tab. 3. Finansiering av Riksarkivets verksamhet fördelad på verksamhets
grenar (i tkr)

9

Tab. 4. Prestationer inom verksamhetsgrenen Normera och främja
informationshantering i offentlig förvaltning

16

Tab. 5. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Normera
och främja informationshantering i offentlig förvaltning (i tkr)

17

Tab. 6. Prestationer inom verksamhetsgrenen Utöva tillsyn

18

Tab. 7.

Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Utöva
tillsyn (i tkr)

Tab. 8. Prestationer inom verksamhetsgrenen Främja informations
hantering i enskild sektor
Tab. 9.

Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Främja
informationshantering i enskild sektor (i tkr)

18
19
19

Tab. 10. Prestationer inom verksamhetsgrenen Hantera leveranser
och förvärv

20

Tab. 11. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Hantera
leveranser och förvärv (i tkr)

20

Tab. 12. Prestationer inom verksamhetsgrenen Bevara mottagna arkiv

21

Tab. 13. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Bevara
mottagna arkiv (i tkr)

21

Tab. 14. Prestationer inom verksamhetsgrenen Digitalt tillgängliggöra
arkivinformation

22

Tab. 15. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Digitalt
tillgängliggöra arkivinformation (i tkr)

22

Tab. 16. Prestationer inom verksamhetsgrenen Främja kunskap om
mottagna arkiv

23

Tab. 17. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Främja
kunskap om mottagna arkiv (i tkr)

23
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Tab. 18. Prestationer inom verksamhetsgrenen Tillhandahålla i läsesal

24

Tab. 19. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Tillhandahålla i läsesal (i tkr)

25

Tab. 20. Prestationer inom verksamhetsgrenen Besvara förfrågningar

25

Tab. 21. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen
Besvara förfrågningar (i tkr)

26

Tab. 22. Totala intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen Övrig
kärnverksamhet (i tkr)

27

Tab. 23. Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning (i tkr)

30

Tab. 24. Sjukfrånvaro

32

Tab. 25. Resultaträkning

35

Tab. 26. Balansräkning

36

Tab. 27. Anslagsredovisning

37

Tab. 28. Sammanställning av väsentliga uppgifter 2015–2019 (i tkr)

46
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47
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befattningshavare som utsetts av regeringen
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Förkortningar
ap

anslagspost

Arkis

Arkivinformationssystem inom Riksarkivet

CEF

Connecting Europe Facility

CID

Commission internationale de diplomatique

CLARIN

Common Language Resources and Technology Infrastructure

DIT

Enheten för digitisering

DMS

Det medeltida Sverige

ESV

Ekonomistyrningsverket

FGS

förvaltningsgemensamma specifikationer

FoU

forskning och utveckling

GDPR

General Data Protection Regulation

GPS400

Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs
universitet

hm

hyllmeter

IB

ingående balans

MKC

Mediakonverteringscentrum

NAD

Nationella arkivdatabasen

RA

Riksarkivet

RA-FS

Riksarkivets författningssamling

RA-MS

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter

RGK

Riksgäldskontoret

SBL

Svenskt biografiskt lexikon

SDHK

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek

SVAR

Svensk arkivinformation

SwedPop

Svenska befolkningsdatabaser för forskning

tkr

tusental kronor

TORA

Topografiskt register på RA

UB

utgående balans

Uo

utgiftsområde
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