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Statens arkiv är den gemensamma benämningen för Riks- 
arkivet och landsarkiven från och med �007. Janushuvudet 
är den gemensamma logotypen och sedan tidigare även  
en internationell arkivsymbol. Janus var en romersk gud  
som avbildades med ett ansikte vänt mot det förgångna  
och ett mot framtiden.

”Gemensamt för alla bidrag i denna skrift är viljan 
att skapa ett bättre och effektivare Statens arkiv.  
Det gäller hela kedjan av arkivprocesser, från till- 
syn och rådgivning till förvaring av museiföremål.  
I detta arbete är samarbetet mellan Riksarkivet och 
Landsarkiven, å ena sidan, och mellan förvaltare, 
forskare och användare, å den andra, en ödesfråga 

– och en fråga om överlevnad.”

Tomas Lidman
Riksarkivarie
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Statens arkiv i framtiden 
– en idéskrift

läget alltid ett bekvämt läge som vi inte vill lämna? 
Det är några av de frågor vi har brottats med under 
arbetets gång i syfte att skapa en vision för organi-
sationen Statens arkiv. 

Arbetet har bedrivits med olika förtecken och i 
olika former. Våren 2005 tillsattes en arbetsgrupp 
med uppdraget att tillsammans med en organi-
sationskonsult utforma ett förslag till vision för 
hela organisationen. Med detta arbete som grund 
fördes sedan diskussioner inom organisationen. 
Slutligen enades chefsgruppen om att låta arbetet 
utvecklas till en idéskrift. Det är den som du nu 
håller i din hand. Den beskriver vårt uppdrag och 
med den som grund kan vi sedan gå vidare med att 
utveckla visionen. 

Denna skrift vänder sig till våra många intres- 
senter: forskare, studerande och allmänhet 

samt myndigheter och arkivbildare. Innehållet är 
disponerat efter de verksamhetsgrenar som rege- 
ringen har angett för statliga arkiv och de ansvariga 
har skrivit om sina grenar. De olika grenarna är:
– att arbeta för en god arkivhantering
– att ta emot, bevara och vårda
– att tillhandahålla och tillgängliggöra 

Vårt behov är starkt av att ha visioner och mål att 
arbeta mot. Först gäller det att definiera målen och 
sedan att tänka ut hur vi kan uppnå dem. Att till-
fredställa användarnas olika intressen är det över-
gripande målet för Statens arkiv, och då menar jag 
framför allt forskare och allmänhet. 

Men vårt uppdrag är inte entydigt. Inom organi-
sationen ryms många verksamhetsgrenar som vis-
serligen samverkar men som arbetar på olika sätt. 
Dessutom är olika externa intressenter inblandade 
med agendor som kan variera högst betänkligt. 

Därför är det vanskligt att skapa sig en bild av 
hur framtiden kommer att gestalta sig för Statens 
arkiv. Men vi har inte låtit svårigheterna hindra 
oss.

Vad är då en vision? Enligt den inspirationsbok 
som Ekonomistyrningsverket tagit fram ska 

visionen inte bara ange färdriktningen utan också 
styrkan i de förändringar som behövs. Visionen ska 
också ”utmana det bekväma nuläget och stimulera 
till obekväma beslut om förbättringar”. Det är lätt 
att säga men inte lika lätt att tolka och utföra. 

Leder all förändring till någonting bättre? Är det 
verkligen det som visionen ska uttrycka? Är nu- 
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Statens arkiv har också delansvar för enskilda 
arkiv, såsom arkiv efter privatpersoner, organisa-
tioner, företag och föreningar. Ytterligare en gren 
är att erbjuda museitjänster.

Varje kapitel är indelat i tre avsnitt: det formella 
regelverket, läget i dag och slutligen framtidsper-
spektivet. 

Gemensamt för samtliga bidrag är viljan att 
skapa ett bättre och effektivare Statens arkiv. 

Det gäller hela kedjan av processer, från tillsyn och 
rådgivning till förvaring av museiföremål. Riks-
arkivet och landsarkiven har det formella ansvaret 
och bör gå i täten. 

Hur viktigt det är att samarbeta med olika ak-
törer inom förvaltning, forskning, användare och 
andra kulturarvsföreträdare understryks också. 
Det kommer att bli ännu viktigare i framtiden och 
utvecklas troligen till en ödesfråga – en fråga om 
att överleva. Även det internationella samarbetet 
kommer att intensifieras och bli en allt viktigare 
komponent i vardagen, mycket beroende på EU-
samarbetet. 

Uppgiften att vårda arkiven lyfts också fram. Här 
gäller det att vi redan i det ögonblick som vi tar 

emot ett arkiv har en idé om hur det ska bevaras 
för framtiden. Tekniken hjälper oss på vägen, men 
den är resurskrävande och ställer krav på stan-
darder och spetskompetens.

Ytterligare ett genomgående drag som betonas 
är behovet av att vi närmar oss användarna. Det är 
vår uppgift att upplysa om arkivens rikedomar och 
hur de kan användas. Det kan ske genom pedago-
giska insatser av olika slag. Men främst gäller det 
att skapa system där du som användare själv lätt 
kan hitta vad du söker. Tillgängligheten måste för-
bättras, systemen förenklas och förtydligas. 

En effektiv förvaltning är en nödvändig förut-
sättning för en lyckosam utveckling när det gäller 
arkiv. Det tar alla skribenter för givet utan att det 
ges uttryck i texten. Det är ett gott betyg till hur 
förvaltningen fungerar i dag. Vi har många spän-
nande frågor att arbeta med de närmaste åren. 

Jag riktar ett varmt tack till dem som har bi-
dragit med förslag och synpunkter i detta arbete. 
Chefskollegiet tackar jag för många viktiga och in-
tressanta samtal kring vår framtid, ett särskilt tack 
till er som har medverkat i denna skrift. 

Tomas Lidman, Riksarkivarie

»Statens arkiv bevarar vårt gemensamma minne.  
Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet  

samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.«



6 Mikrokort med uppslag ur Riksregistraturet från �703.
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F ö r u t s ät t n i n g a r
Det övergripande målet för den offentliga arkiv- 
hanteringen är att garantera den rätt att ta del av 
offentliga handlingar som är lagfäst i tryckfrihets-
förordningen (TF). Enligt arkivlagen, som är en 
följdförfattning till TF, ska myndigheternas arkiv 
tillgodose 
– rätten att ta del av allmänna handlingar
– behovet av information för rättsskipning och 

förvaltning 
– forskarnas behov. 
En viktig utgångspunkt är att arkiven utgör en del 
av kulturarvet.

Att arbeta för en god arkivhantering innebär att 
Statens arkiv utfärdar föreskrifter inom arkivom-
rådet, genomför inspektioner och ger råd i olika 
sammanhang. 

I arkivlagen har Riksdagen också lagt grunderna 
för tillsynsverksamheten och i arkivförordningen 
anges att Riksarkivet och landsarkiven är de stat-
liga arkivmyndigheterna. Här finns bestämmelser 
angående arkivmyndigheternas uppgifter och be-
fogenheter. Arkivmyndigheterna ska exempelvis 
regelbundet inspektera de myndigheter och organ 
man har tillsynsansvar för. 

Vidare finns också preciseringar av den så kal-
lade normeringsrätten. Den innebär att Riks- 
arkivet kan utfärda föreskrifter som riktar sig till 
samtliga myndigheter. De publiceras i Riksarkivets 
författningssamling (RA-FS). Riksarkivet utfärdar 
även föreskrifter som riktar sig till en myndighet 
eller till en grupp av myndigheter. Arkivmyndig- 
heterna ska vid sina inspektioner kontrollera att 
myndigheterna lever upp till de bestämmelser som 
finns i föreskrifterna.

Att arbeta för en god arkivhantering
»En stor utmaning för arkiven är att bevaka att ny teknik inte inskränker allmänhetens rätt
att ta del av allmänna handlingar«
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Av Instruktionen för Riksarkivet och lands- 
arkiven framgår vidare hur verksamheten hos  
arkivmyndigheterna ska regleras och vilka stat-
liga myndigheter de olika arkivmyndigheterna ska 
övervaka. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Riks- 
arkivet är arkivmyndighet för alla myndigheter 
och organ som har hela landet som verksamhets- 
område. Landsarkiven är arkivmyndighet för mot- 
svarande enheter inom sina respektive distrikt. 
Inom Riksarkivet är Krigsarkivet ansvarig för myn- 
digheter under Försvarsdepartementet.

n u l äg e
Sedan 1990-talets början har svensk statsförvalt-
ning genomgått stora förändringar. Flera faktorer 
har spelat in, som den ekonomiska krisen i bör-
jan av 1990-talet med omfattande besparingar som 
följd, den ändrade synen på offentlig verksamhet 
och Sveriges inträde i EU. En faktor av stor be-
tydelse på senare år är den dynamiska utveckling- 
en inom IT-området.

Den svenska statsförvaltningen har utsatts för be-
sparingar som inneburit att statliga verksamheter 
delats upp, slagits samman, krympts, lagts ned 
eller bolagiserats. I många fall har centrala myn-

»De gemensamma it-system statsförvaltningen 
utvecklar ökar kravet på it-kompetens inom
Statens arkiv.«

digheter med regionala eller lokala myndigheter i 
organisationen, eller bådadera, slagits samman till 
en myndighet. Även försvarsmakten har genom-
gått omfattande omstruktureringar.

Dessa organisationsförändringar har fått stora 
konsekvenser för, och förskjutit arbetsbelastningen 
inom organisationen Statens arkiv. Riksarkivet har 
övertagit tillsynen över de omorganiserade statliga 
myndigheterna. Det har inneburit en överföring av 
arbetsuppgifter från landsarkiven till Riksarkivet.

Inom statsförvaltningen utvecklas gemensamma 
it-system som berör hela myndighetsstrukturen. 
Denna tendens är synnerligen uttalad bland de 
myndigheter som har omorganiserats till en enhet 
men även bland andra myndigheter, exempelvis 
inom rättsväsendet. Detta kräver en ökad sam-
ordning inom Statens arkiv och en personalstyrka 
med god IT-kompetens. Det finns ett behov av 
ökad styrning och samverkan för att kunna ef- 
fektivisera och använda resurserna bättre hos de 
medarbetare som arbetar med inspektioner och 
rådgivning. Representanter från olika arkivmyn-
digheter måste ställa samma krav och ge samma 
råd och anvisningar vid inspektioner.

Regeringen bekräftade i propositionen 2004/05 
denna utveckling. Riksarkivet ska utifrån de 
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genomgripande förändringarna i hela den offent- 
liga förvaltningen, pröva frågan hur tillsynsverk- 
samhet och förvaring av arkivmaterial ska kunna 
organiseras på ett effektivt sätt.

Sedan årsskiftet 2006/2007 har samordningen 
ökat inom tillsynsverksamheten. Ett tillsynsråd 
har inrättats och börjat arbeta. Rådet består av 
representanter från berörda delar inom Statens 
arkiv. De ska planera och följa upp verksamheten 
samt diskutera utbildning och principiella tillsyns-
frågor. 

En internutredning inom Statens arkiv har i en 
rapport till regeringen i maj 2006 föreslagit för- 
ändringar i instruktionen, som skulle göra en ännu 
mer samordnad tillsyn möjlig. I en väl samman-
hållen organisation är det lättare att urskilja vilka 
som behöver kompetensutveckling. Dessutom kan 
arbetet effektiviseras om kompetens och resurser 
används på bästa sätt inom organisationen.

I arbetet med en sammanhållen elektronisk för-
valtning, e-förvaltning, och den så kallade 24-tim-
marsmyndigheten sätts medborgaren i centrum. 
Här finns alldeles klart också tankar om rationali-
seringar och ökad samverkan statliga myndighet- 
er emellan, och mellan statliga och kommunala 
myndigheter. Staten bör ses som en sammanhållen 

koncern. Nya kommunikationsmöjligheter, skan-
ning och elektronisk ärendehantering har gjort det 
möjligt att rationalisera arbetet. Genom sådana 
spridnings- och hämtningssystem har möjlighe- 
terna till samverkan ökat.

Verket för förvaltningsutveckling (Verva) har 
en rätt att utarbeta föreskrifter som i vissa delar 
måste samordnas med Riksarkivets omfattande 
föreskriftsmandat. En ökad samverkan inom Myn-
dighetssverige samt rationaliseringar och högre 
kvalitet genom en ökad satsning på elektronisk 

lagar som styr arkivverksamheten

Tryckfrihetsförordningen (TF �949:�05) reglerar den 
lagfästa rätten att ta del av offentliga handlingar. 

Arkivlagen (�990:7��) är en följdförfattning till TF 
som reglerar hur myndigheternas arkiv ska tillgodose 
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av 
information för rättsskipning och förvaltning samt 
forskningens behov. I arkivlagen finns även grunderna 
för hur tillsynen ska utövas. 

I Arkivförordningen (�99�:446) anges att de statliga 
arkivmyndigheterna är Riksarkivet och landsarkiven. 
Där finns också arkivmyndigheternas uppgifter och 
befogenheter angivna. 

Instruktionen för Riksarkivet och landsarkiven 
(�995:679) reglerar verksamheten och organisationen 
hos arkivmyndigheterna och vilka statliga myndighet-
er som de olika arkivmyndigheterna ansvarar för.
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förvaltning är några av ledstjärnorna i det pågå- 
ende utvecklings- och förändringsarbete, i vilket 
Riksarkivet förväntas spela en aktiv roll. Kompe-
tensen inom myndigheten måste kompletteras för 
att samarbetet med Verva och andra stabsmyn-
digheter, exempelvis med Datainspektionen, Eko-
nomistyrningsverket, Statskontoret och Post- och 
telestyrelsen, ska fungera på ett konstruktivt sätt.

När det gäller normering behöver vi samverka 
inom det tekniska området för e-arkivfrågor. För 
detta behövs ett forum för att förankra föreskrifter 
och vägledningar om e-arkiv. Dessa kommer att 
utarbetas av tillsynsavdelningens normeringsfunk-
tion internt och externt, i samarbete med andra 
myndigheter i utvecklingen mot en e-förvaltning. 

En grupp för tekniska frågor som rör bevarande 
skapas, med uppgift att bereda föreskrifter och 
allmänna råd inom det analoga området.

F e m  å r  F r a m åt 
Det finns mycket som talar för att statsförvaltning-
en har rationaliserats ytterligare om fem år. Sam-
manslagningen av myndigheter fortsätter och allt-
fler konkurrensutsatta statliga verksamheter säljs 
ut, läggs ned eller bolagiseras. 

24-timmarsmyndigheten är inte bara ett begrepp 

utan också en realitet. Svenska myndigheter lägger 
ut så mycket information som möjligt på webben, 
som är strukturerad med utgångspunkt i att den 
ska vara lättåtkomlig och lättfattlig. På webben 
kan allmänheten följa handläggningen för olika 
ärenden, med hänsyn tagen till sekretessen. Det 
räcker med en ingång till ärendet, oavsett vilka 
myndigheter som är inblandade, och förfrågan om 
ett ärende kan skickas till vilken myndighet som 
helst. Myndigheten ser sedan till att ärendet kom-
mer rätt. 

Medborgaren kommunicerar med förvaltningen 
främst genom e-post eller telefon men det finns 
också andra alternativ. För arkiven är det en stor 
utmaning att bevaka handlingarnas tillgänglighet 
och tillhandahålla dem i den nya miljön. Den nya 
tekniken får inte inskränka allmänhetens rätt att ta 
del av allmänna handlingar.

Denna beskrivning bygger på antagandet om en 
utveckling där alla myndigheter har en elektronisk 
förvaltning. Vidare att samarbetet och samordning- 
en mellan myndigheter i staten och kommunerna 
har drivits långt. Regeringen har beslutat om över- 
gång till elektronisk fakturahantering 2008 vilket 
är en viktig förutsättning. Beskrivningen förut- 
sätter också att statsförvaltningen infört en säker 
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Arkivmyndigheternas ansvarsområden
• Riksarkivet är arkivmyndighet för alla myn-
digheter och organ som har hela landet som 
verksamhetsområde. 

• Landsarkiven är arkivmyndighet för 
motsvarande enheter inom sina respektive 
distrikt.

Politiska mål för utvecklingen  
av 24-timmarsmyndigheten: 

• Medborgare och företag ska uppleva 
förvaltningen som en enda myndighet utan 
besvärande myndighetsgränser

• Ett ärende ska bara kräva kontakt med 
en myndighet även om fler är inblandade i 
ärendet.

elektronisk kommunikation med säkra e-signatu- 
rer.

För att hantera utvecklingen måste arkivmyn-
digheterna på ett tydligt och medvetet sätt delta 
i samarbetet med andra stabsmyndigheter i syfte 
att utveckla rutiner och standarder för den statliga 
förvaltningens e-hantering. Statens arkivs roll i 
förvaltningsutvecklingen måste stärkas på de om-
råden som gäller informationshantering och infor-
mationsutbyte. Statens arkiv måste också bekräfta 
och aktivt ta till vara sin position som förvaltare 
och försvarare av offentlighetsprincipen. För att 
kunna genomföra dessa planer ska Statens arkiv 
rekrytera personal med den kompetens som be-

hövs och dessutom ha genomfört en ambitiös 
internutbildning för befintlig personal.

Målsättningen är att Statens arkiv i ett femårs- 
perspektiv ska spela en viktig roll i förvaltnings- 
utvecklingen, i nära samarbete med andra myn-
digheter. Genom föreskrifter och andra åtgärder 
påverkas myndigheterna att alltid tänka på hur 
informationen ska kunna göras tillgänglig och 
återanvändas, när de utvecklar eller köper nya in-
formationssystem. På så vis skapas möjligheter att 
göra informationen tillgänglig över tid. 

Mycket av den digitala informationen kom-
mer antagligen aldrig att överlämnas till någon 
arkivmyndighet utan på grund av sin beskaffen-
het finnas kvar hos arkivbildaren eller gallras bort 
enligt gällande föreskrifter. Någon platsbrist för 
digital information uppstår aldrig hos arkivmyn-
digheterna. 

Allmänheten och forskarna får tillgång till 
arkiven från såväl myndigheten/arkivbildaren som 
arkivmyndigheten via direkt uppkoppling och via 
webbsida. Det är mycket viktigt vid inspektioner 
och tillsyn att ägna stor uppmärksamhet åt de sys-
tem som blir kvar på myndigheterna: många av 
dessa system kommer att vara viktiga för framtida 
forskning. För att handlingen ska kunna presente- 
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ras på ett användarvänligt sätt, måste Riksarkivet 
föreskriva om en uppdaterad arkivredovisning. 
Föreskriften bör träda i kraft inom en snar fram-
tid, så att alla myndigheter tillämpar denna nya 
modell för arkivredovisning för en processorien-
terad förvaltning från och med 2010. 

För att uppnå detta mål måste inspektionerna 
ske samordnat så att de inspekterade myndighe- 
terna uppfattar det som att det är en enda arkiv-
myndighet som agerar. Inspektionerna kommer 
också att utvecklas i takt med förändringarna av 
förvaltningen. Eftersom myndigheterna till stor 
del lägger ut information och ärendehantering på 
sina webbplatser kan en allt större del av inspek- 
tionen ske på distans. 

Den så kallade djupinspektionen är en inspek- 
tionsform som kommer att utvecklas. Den innebär 
att arkivarier och personal med specialistkompe-
tens inom exempelvis IT tillsammans inspekterar 
en begränsad del av en myndighet, såsom dess 
olika IT-system. De gör en grundlig genomgång 
av systemen så att allt överensstämmer med gäl-
lande föreskrifter. 

Den enskilda rådgivningen kan komma att 
minska till förmån för vägledningar, handled- 
ningar, utbildningar och informationsträffar.
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F ö r u t s ät t n i n g a r
Statens arkiv ska enligt sin instruktion ta emot, 
bevara och vårda arkivmaterial för att tillgodose 
medborgarnas rätt att ta del av allmänna handling- 
ar. Andra syften är att tillgodose rättskipningens 
och förvaltningens behov av information samt, inte 
minst, forskningens behov nu och i framtiden. 

Arkiven är en viktig del av det svenska samhäl-
let och den svenska modellen för demokrati. Be-
varandet har pågått i princip sedan 1618 då den 
första rudimentära arkivförordningen fastställdes, 
men arkiven innehåller även dokument från den 
centrala förvaltningen från tusentalet och framåt. 
Dessa handlingar och dokument innehåller infor-
mation om vårt lands historia och ger förklaringar 
till varför vi är där vi är och hur vi har kommit 
hit.

n u l äg e
Arkivleveranserna styrs till stor del av det för-
fattningsuppdrag som de statliga arkivmyndighe-
terna har. Fram till arkivlagens tillkomst fanns 
en gräns om att arkiven fick levereras till lands- 
arkiven först efter hundra år. Den har ersatts av ett 
system med överenskommelser och ekonomisk 
ersättning. I flera fall har det lett till att arkivmyn-
digheterna har tagit emot mycket material som är 
så aktuellt att det fortfarande används i den dagliga 
verksamheten, t.ex. från åklagarmyndigheterna på 
1990-talet. Det har medfört att arkivmyndighe- 
terna mer har kommit att sysselsätta sig med för-
valtningsuppgifter och sekretessbedömningar och 
mindre med forskning och kultur.

Från att ha dominerats av handlingar på pap-
per består arkiven från de senaste decennierna 

Ta emot, bevara och vårda
»Bevarandet är grunden för att arkivinstitutionerna 
ska kunna utföra sina uppgifter.«
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av handlingar på olika medier. Arkivleveranserna 
återspeglar dock inte detta till fullo utan handling-
ar i form av äldre ADB-upptagningar finns i hög 
grad kvar hos de arkivbildande myndigheterna. I 
värsta fall kan de till och med ha gått förlorade. De 
olika mediernas speciella egenskaper ställer olika 
krav på upprättande, arkivredovisning, förvaring, 
vård och tillhandahållande. Det är en komplicerad 
uppgift att få en heltäckande bild av sådana arkiv, 
likaväl som att hålla samman de olika arkiven. Sär-
skilt svårt blir det om materialet av tekniska skäl, 
som till exempelvis klimat, måste förvaras på olika 
håll.

Med arkivlagen 1990 höjdes kraven på de stat-
liga arkivmyndigheternas arkivlokaler. Sedan dess 
har en rad nya depåer tagits i bruk och resultatet 
har blivit en kraftig förbättring av arkivmagasi- 
nens kvalitet. Kraven på arkivlokaler för arkivhand-
lingar på papper har skärpts ytterligare för att 
motsvara den ökade kunskapen om bästa möjliga 
förvaringsförhållanden. Exempelvis har kraven 
på klimatet för både temperatur och luftfuktighet 
skärpts i förhållande till vanligt kontorsklimat. 

Bevarandet kretsade under största delen av 
Riksarkivets äldre historia kring insamling och 
magasinering. I slutet av 1800-talet började an- 

Teckningar av Karl XII som barn. Detalj. 
Kungliga handskriftssamlingen, vol. 6.
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svariga beslutsfattare dock inse att aktiva insatser 
krävdes för att bevara arkivens innehåll. Att be-
vara kom under 1900-talet till stor del att handla 
om bokbinderi för att under 1970-talet förskjutas 
mot bok- och papperskonservering. I dag skiljer 
vi mellan traditionella och moderna material och 
insatserna för bevarande vilar på bred vetenskap-
lig grund. Det har inneburit ett paradigmskifte där 
begreppet bevarande har vidgats och där konserve-
ringsarbetet nu utgör en mindre del. Bevarande 
idag handlar om att analysera risker och genom-
föra insatser för att undvika att arkiverad informa-
tion går förlorad. Alla aktiviteter som förlänger 
den tid en arkivhandling eller ett arkivobjekt finns 
tillgängligt räknas till bevarandeprocessen. Insats-
erna ska minimera både fysisk och kemisk ned-
brytning. 

Eftersom det är så viktigt att hålla information 
tillgänglig krävs omfattande insatser för bevaran-
det. Vårdbehovet har ackumulerats under de år-
hundraden då man inte var medveten om detta. 
Behovet har förstärkts genom de senaste 150 årens 
ökade användning av mindre långlivade informa-
tionsbärare, först trähaltigt material och senare 
den digitala teknologin.

F e m  å r  F r a m åt 
Om fem år har Statens arkiv en helhetssyn på sina 
handlingar. Det spelar ingen roll om de finns lag-
rade på olika medier, som papper, e-handlingar, 
spelfilm eller ljudband. Leveransrutinerna har 
ändrats till att bana väg för samsökning i material 
där samma arkivbildare har lagrat sitt material på 
olika medier, analoga såväl som digitala. Arkiv-
myndigheterna arbetar för att få ta emot arkiv med 
särskilt värdefull information för att säkra dessa 
arkivs bevarande och bereda materialet för fortsatt 
användning. Det är en generell strävan, men sär-
skilt viktig när det gäller arkiv som skapats i digital 
form.

För att skapa långsiktiga förutsättningar för 
bevarande inom Statens arkiv slås strategin för 
magasinering fast steg för steg. Hur och i vilken 
grad Statens arkiv ska utveckla huvuddepåer re- 
spektive när- och fjärrdepåer beslutas. Statens 
arkiv delar problemen med de digitala leveranser-
na med andra kulturarvsmyndigheter, som Statens 
ljud- och bildarkiv (SLBA) och Kungl. biblioteket 
(KB). För att utnyttja resurserna på bästa sätt krävs 
att Statens arkiv samarbetar intensivt med dessa 
institutioner med sikte mot praktiska resultat. 

Utvecklingen av bättre bevarandemiljöer hos 

»Genom att använda informationsteknik 
på ett genomtänkt sätt kan arkivmaterial 

bevaras effektivare och informationen 
säkras för lång tid framöver«
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såväl arkivbildare som arkivmyndigheter har fort-
satt.

För att säkra samlingarnas långsiktiga överlevnad 
är det viktigt att bevarandeaspekten genomsyrar 
all verksamhet och att resurserna för bevarande 
 samordnas så att de kan utnyttjas på bästa sätt. Om 
fem år har Statens arkiv genomfört en skadeinven-
tering som visar var problemen finns och hur om-
fattande de är. Gemensamma hanteringsregler för- 
enklar och stärker samspelet mellan Statens arkiv 
och de som använder arkiven. Aktiviteter som inne- 
bär att originalmaterial hanteras, utformas så att 
materialet tar minsta möjliga skada, både på kort 
och lång sikt. 

Genom att använda ny informationsteknik på 
ett genomtänkt sätt kan arkivmaterial bevaras ef-
fektivare och informationen säkras för lång tid 
framöver. Det långsiktiga bevarandet av ADB-
upptagningar och e-handlingar ägnas särskild 
uppmärksamhet. Precis som vid arkivleveranserna 
samarbetar Statens arkiv med Statens ljud- och 
bildarkiv (SLBA) och Kungl. biblioteket (KB). För 
att resurserna ska kunna användas på bästa sätt 
måste det nationella samarbetet utvidgas. Det-
samma gäller motsvarande kulturarvsinstitutioner 
i Europa och internationellt.

Vård i Statens arkivs begreppsvärld motsvaras 
närmast av begreppet konservering, alltså insatser 
för att på ett bestående vis stoppa nedbrytning. 
Vård av arkivobjekt tar tid och är kostsamt. Därför 
ska vården inriktas på de objekt som har ett stort 
kulturhistoriskt eller strategiskt värde. Inom fem 
år bör tillståndet hos de viktigaste handlingarna 
och föremålen ha bedömts. På grundval av denna 
bedömning utformas en handlingsplan för de vård- 
insatser som anses nödvändiga. Förebyggande in-
satser bör prioriteras, som nya förpackningar och 
allmän rengöring. 

Om fem år är det förhoppningsvis uppenbart 
för våra olika intressenter och för politikerna att 
bevarandet är grunden för arkivinstitutionernas 
existens och för att de ska kunna utföra sina upp- 
gifter. Det gäller i dag, såväl som i morgon och i 
övermorgon.

Ett sätt att hålla materialet tillgängligt,
men ändå skydda originalhandlingarna, 
är att skanna in dem och tillgängliggöra 
dem digitalt.
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F ö r u t s ät t n i n g a r
I regleringsbrevet för Riksarkivet och landsarkiven 
framhålls att Statens arkiv ska bidra till och sprida 
ny kunskap inom sitt verksamhetsområde. I in-
struktionen stadgas vidare att de statliga arkiv-
myndigheterna ska hålla de handlingar som har 
tagits emot för förvaring tillgängliga, främja att de 
används och levandegöra dem samt verka för att 
de arkiv och samlingar som delvis levererats, ska 
bli fullständiga.

När samma verksamhetsgren beskrivs i andra 
styrdokument, talas gärna om arkiven som stöd 
i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Det 
internationella och interkulturella utbytet och det 
gränsöverskridande samarbetet understryks också. 
Dessutom betonas behovet av att arkivhandlingar-
na ska användas i ökad utsträckning. Det innebär 
att samlingarna måste bli mer tillgängliga. Arkiven 

ska i detta sammanhang redovisa sina samarbeten 
med bl.a. skola, högre utbildning och andra kul-
turinstitutioner.

Som kommentar till styrdokumenten kan sägas 
att all arkivverksamhet ytterst syftar till att utveckla 
tillhandahållandet och tillgängliggörandet. I arkiv-
lagen från 1990 slås fast att de offentliga arkiven är 
en del av det nationella kulturarvet. Statens arkiv 
har sedan dess successivt vidgat synfältet och tagit 
steget ut i samhället för att marknadsföra sig mot 
nya målgrupper samt prioriterat den utåtriktade 
verksamheten. I sin strävan att profilera sig inom 
området har Statens arkiv allt tydligare närmat sig 
andra aktörer på kulturarvsområdet, som andra 
arkivorganisationer, museer och bibliotek, för er-
farenhetsutbyte och samarbeten. 

En avgörande skillnad mellan museer och arkiv 
är att arkivverksamheten styrs av lagar. 

Tillhandahålla och tillgängliggöra
»Arkiven är en central informationsresurs för information om samhället både 
framåt och bakåt i tiden. Vår uppgift är att garantera originalhandlingarnas 
äkthet och att förmedla kunskap om detta kulturarvs ursprung och egenart.«
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n u l äg e
Statsförvaltningen har sedan 1990-talet genomgått 
flera omorganisationer. En oförutsedd följd av 
detta har varit att myndigheterna till Statens arkiv 
har levererat material som fortfarande används 
i daglig verksamhet. Detta har medfört att arki- 
vens roll som förvaltningsmyndighet tar allt större 
resurser i anspråk, exempelvis när vi måste ta fram 
olika dokument som behövs vid bouppteckningar. 
Samtidigt står Statens arkiv inför mycket spän-
nande utmaningar när det gäller det ökande in-
tresset för vårt historiska kulturarv. Slutsatsen blir 
att verksamhetsområdet har genomgått betydande 
förändringar som inte är synliga i styrdokumenten. 

Verksamhetsområdet tillhandahålla och till-
gängliggöra styrs till stor del av efterfrågan. En 
betydande del av resurserna används till att inom 
rimlig tid besvara ett stort och växande antal för-
frågningar från forskare och allmänhet samt till att 
ge god service till besökare. Till följd av de nya upp- 
gifter som tillkommit under senare år har expedi-
tionerna utvecklats till att bli mottagningsstationer 
för legala ärenden, åtminstone på landsarkiven. 

Som ett resultat av digitaliseringen av kyrkoarkiv-
materialet har antalet besökare på arkiven minskat 
något. Detta ska dock inte tolkas som att intresset 

för arkiv har avtagit. Efterfrågan har i stället tagit 
andra vägar, och snarare ökat, genom den nya 
tekniken. Vissa besök går ut på att under en kon-
centrerad tid beställa fram volymer som man själv 
digitaliserar för att senare i lugn och ro studera i 
hemmet.

För att underlätta för allmänheten att använda sig 
av arkivens rika resurser är ordnings- och förteck-
ningsarbetet mycket viktigt. Under 2006 togs en ny 
version av den Nationella arkivdatabasen (NAD) i 
drift men fortfarande återstår förändringar att ge-
nomföra. Det krävs att arkivredovisningen förbätt- 
ras ytterligare om de i allt snabbare takt digitalise- 
rade arkiven ska bli tillgängliga. 

Arkivmyndigheterna försöker möta allmän-
hetens behov på olika sätt, exempelvis genom 
introduktioner och visningar samt kurser i hand-
skriftsläsning och släkt- och hembygdsforskning. 
Alla arkivinstitutioner är engagerade i samarbeten 
med bibliotek och museer, så kallade ABM-pro-
jekt, och samarbetet med den högre utbildningen 
utvecklas alltmer. Arkivpersonalen deltar i utbild-
ning och forskningsprojekt inom arkivvetenskap, 
humaniora och samhällsvetenskap. På senare tid 
tar representanter för arkiven också aktiv del i lärar- 
utbildningarna för att på så vis nå skolans värld.

»Webbplatsen är ett viktigt ansikte utåt. 
Den ska fortsätta att utvecklas efter an-
vändarnas behov.«
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Särskilt reglerad är också Riksarkivets verksam-
het inom det heraldiska området där statsheraldi-
kern leder arbetet i syfte att värna statssymbolerna 
och verka för en traditionsbunden men flexibel 
heraldik. Riksarkivet bedriver också sedan lång 
tid tillbaka ett vetenskapligt arbete som kräver hög 
kompetens med att ge ut de svenska medeltida 
breven i serien Svenskt diplomatarium.

F e m  å r  F r a m åt
Statens arkivs uppgift att tillhandahålla och till- 
gängliggöra sitt material kommer att utvecklas. 
Inom en femårsperiod ska allmänhetens med-
vetande om vår existens och roll för rättssäkerheten 
i ett demokratiskt samhälle ha vuxit för att om tio år 
förhoppningsvis vara en självklarhet. För att denna 
målsättning ska kunna bli verklighet krävs att Sta- 
tens arkiv under perioden i grunden omprövar sitt 
sätt att kommunicera med sina brukare och defini-
erar på vilket sätt man presenterar sina produkter 
och tjänster. Vi måste framstå som en central in-
formationsresurs för samhällelig information både 
bakåt och framåt i tiden med huvuduppgiften att 
garantera originalhandlingarnas äkthet och på 
olika sätt förmedla kunskap om detta kulturarvs 
ursprung och egenart.

För att kunna ge arkivanvändarna bra service 
förutsätts att det finns goda och flexibla besöks- och 
studiemiljöer, anpassade efter användarnas behov. 
I anslutning till läsesalar med generösa öppettider 
och god personlig och teknisk service ska finns 
hörsalar, utställningslokaler och bibliotek, där ut-
bildning och annan arkivpedagogisk verksamhet 
kan bedrivas. Arkivpersonalen ska snabbt kunna 
plocka fram originalhandlingarna. 

Webbplatsen är ett viktigt ansikte utåt. Den ska 
fortsätta att utvecklas efter användarnas behov. 
Sökinformation via en gemensam portal är helt ge-
nomförd. Användarnas förfrågningar slussas rätt 
utan att de behöver bekymra sig om vilket arkiv 
som ska hantera dem. Ett system med ”jourha-
vande arkivarie” efter modell från biblioteksområ-
det är på gång. Där kan användarna både få virtuell 
hjälp via datornätet och kvalificerad assistans via 
en forskarexpedition. På webbplatsen finns också 
rutiner för individuella beställningar inför person-
ligt besök i arkivet.

Arkivmyndigheterna bör också fungera som 
effektiva medborgarkontor där handlingar kan till-
handahållas inom en timme. Kommer beställning- 
en från en fjärrdepå ska handlingen vara tillgäng-
lig inom ett dygn från beställning. Allmänheten 
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bör kunna få svar på alla typer av frågor inom 15 
dagar. Och oavsett hur gammal en handling är ska 
det finnas tillräcklig kunskap inom Statens arkiv 
för att hantera och ta fram de uppgifter som efter- 
frågas. Arkivpersonalen ska också kunna lotsa all- 
mänheten mellan olika typer av arkivbildare. Det 
är viktigt att avgifterna är entydiga och begripliga. 
Ärendehantering inklusive sekretessprövning föl-
jer en fastställd procedur och följs regelbundet upp.

Arkiven ska vara strukturerade så att det går att 
studera allmänna samhällsprocesser och enskilda 
händelser. Strukturen ska dels spegla arkivbilda-
rens funktion, dels handlingarnas ursprungliga 
sammanhang. För detta krävs gedigna kunskaper 
om olika arkivbildares verksamhet och om hur do-
kumenten har skapats. 

Under den närmaste femårsperioden kommer 
alla beståndsförteckningar i Statens arkiv att vara 
införda i den Nationella arkivdatabasen (NAD). 
Kvaliteten på sökingångar både till äldre och mo- 
dernare arkivredovisningar förbättras kontinuer- 
ligt så att de blir mer användarvänliga. Dagens 
samarbete med kommuner och kulturhistoriska 
museer ger resultat. Fem år räcker inte men inom 
en tioårsperiod ingår även deras arkivredovisning- 
ar i NAD.

I Samarbetsrådet ingår representanter för såväl 
Statens arkiv som olika användargrupper till arki- 
ven. Rådet fungerar som stöd till arkivmyndighe- 
terna i utvecklingen av deras utåtriktade arbete. 
Om fem år ska den digitaliseringsstrategi som Sam- 
arbetsrådet tagit fram följas upp, uppdateras och 
omprövas. 

En nationell digitaliseringsplan som omfattar 
hela kulturarvssektorn initieras av regeringen och 
utarbetas under den närmaste femårsperioden. 
Planen påverkar också Statens arkivs prioritering- 
ar. Målet måste vara att allt digitaliserat material, 
även film – lokalt, regionalt eller nationellt – ska 
vara tillgängligt i samtliga läsesalar och via web- 
ben, när gällande lagar och regler medger det. Den 
kontroversiella frågan om avgifter på Statens arkivs 
tjänster bör vid femårsperiodens slut vara avgjord.

Statens arkiv har ett ansvar inför sina användare 
att både förklara det digitaliserade materialets 
begränsningar och möjligheter i förhållande till 
originalhandlingen. Riksarkivets särskilda enheter 
MKC och SVAR ansvarar för produktion medan 
övriga enheter inom Riksarkivet och landsarkiven 
ansvarar för kunskap om innehållet i det repro-
ducerade materialet.

En målsättning måste vara att Statens arkiv med-

»Arkiven ska vara strukturerade så att det går att studera samhälls-
processer och enskilda händelser. Strukturen ska spegla arkivbilda-
rens funktion och handlingarnas ursprungliga sammanhang.  
Detta kräver gedigna kunskaper om olika arkivbildare.«
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verkar i lärarutbildningarna inom humaniora och 
samhällsvetenskap och genomför introduktioner 
och visningar för elever och studenter inom högre 
utbildning och skola. Arkivmyndigheterna bör ock- 
så följa utvecklingen inom de ämnen där arkiv an-
vänds och erbjuda sin kompetens till forskare och 
forskningsprojekt. Statens arkiv måste också vara 
pådrivande när det gäller att utveckla arkivutbild-
ning och arkivvetenskap.

Samarbetet med andra kulturarvsinstitutioner 
inom arkivens, bibliotekens och museernas om-
råde, ABM-området, måste utvecklas. Det kan 
gälla tekniska lösningar på avancerade bevarande-
frågor, registrering, katalogisering, bildhantering 
och förmedling i övrigt. 

I samarbete med näringsliv, föreningsliv, turist- 
väsende och media eller via kurser på Internet, 
bedrivs en omfattande arkivpedagogisk verksam-
het, anpassad efter användarnas behov. Inriktning- 
en ska inte vara att presentera färdiga tolkningar 
utan i första hand att ge verktyg för att kunna hand-
skas med arkiv, så att den som önskar, genom egna 
studier i det historiska materialet, kan få förståelse 
för situationen i dag.

Statens arkiv ska också verka för att sprida kun-
skap om arkivens rikedom genom publikationer 

ABM står för Arkiv Bibliotek Museum. Nyckelorden 
för ABM är samarbete, samordning, tillgänglighet och 
förmedling arkiv, bibliotek och museer emellan.

som underlättar åtkomsten till handlingarna, 
främst arkivförteckningar och guider, och som 
belyser själva källmaterialet. 

Digital tillgång till arkiven ska förbättras den närmaste
tiden. Inte minst söksystemen ska utvecklas.
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Vänster
Raoul Wallenberg räddade i slutet av andra 
världskriget tiotusentals judar undan nazi- 
sterna. Den � december �944 skrev Wallen-
berg det som skulle bli hans sista rapport 
till Utrikesdepartementet där han beskriver 
judarnas utsatta situation i Budapest. Raoul 
Wallenberg försvann spårlöst från Budapest 
i januari �945 när ryska armén intog staden 
och antas ha förts till fångläger i Sovjet-
unionen.

Nedan
�9�0 hade Raoul Wallenberg varit försvun-
nen i 35 år. Raoul Wallenberg-föreningen 
uppmärksammade detta genom att skicka 
brev, vykort och namnlistor till ledande 
personer inom Sovjetunionen med upp-
maning att frige honom. Här visas vykortets 
framsida.
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F ö r u t s ät t n i n g a r
I Statens arkiv förvaras enskilda arkiv av riks- 
intresse och en ganska omfattande verksamhet 
bedrivs med sikte på enskilda arkivbildare. Den 
instruktion som styr verksamheten är torftig ge-
nom att den stadgar att de statliga arkivmyndighe-
terna endast får ge råd till enskilda i arkivfrågor. 
Tydligare är skrivningarna vad gäller Nämnden 
för enskilda arkiv, en särskild nämnd under Riks- 
arkivets förvaltning. Den har egen styrelse, eget 
anslag och till uppgift att fördela statligt stöd till 
enskild arkivverksamhet. Anslaget uppgår 2007 till 
17,5 miljoner kronor. Regleringsbrevet behandlar 
myndighetens skyldighet att arbeta för en förbätt- 
rad arkivhantering hos enskilda arkivbildare. Bi- 
dragsgivningen ska ge största möjliga effekt och 
det är Riksarkivet som ska redovisa och bedöma 
resultaten.

Med tanke på att Riksarkivets och landsarkivens 
främsta uppgift är verksamhet riktad mot statsför-
valtningen är det inte så överraskande att skrivning- 
arna om arbetet med enskilda arkiv är knapphän-
diga. Men verkligheten har, som så ofta, plöjt sina 
egna fåror. Arkivbildarnas behov och intresse av 
att lämna över enskilda arkiv och arkivmyndighe-
ternas vilja att ställa resurser till förfogande har lett 
till att praxis och rutiner har utvecklats under år-
hundraden.

De enskilda arkiven får ofta stor uppmärksamhet 
men eftersom de inte är ett direkt åliggande kan de 
inte få samma centrala ställning i verksamheten 
som de statliga arkiven. Resurserna som kan ägnas 
enskilda arkiv är begränsade och det är ofta svårt 
med kontinuitet och planering av arbetet, liksom 
att kunna agera kraftfullt.

Enskilda arkiv
»De enskilda arkivens attraktionskraft i förhållande till de 
offentliga kommer att fortsätta att öka.«
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n u l äg e
Även mot enskilda arkivbildare arbetar Statens 
arkiv för en god arkivhantering och med inriktning- 
arna att ta emot, bevara, vårda, tillhandahålla och 
göra tillgängligt. Enskilda arkivbildare av intresse 
är personer, släkter, företag, föreningar organisa-
tioner, arkivbildare inom pressen och dess organi-
sationer, akademier, stiftelser och fonder. För Riks- 
arkivet är det avgörande att arkivbildarna har ett 
riksintresse eller är av nationell betydelse medan 
landsarkivens intressen riktas mot arkivbildare i 
den region de verkar.

Bland person- och släktarkiven är främst de 
samhällsbärande skikten väl representerade. Un-
der senare år har dock stora ansträngningar gjorts 
för att bredda mottagandet och gå utanför de sam-
hällsbärande skikten. Förenings- och organisa-
tionsarkiven står för flest volymer. 

Om man ser till hela det väldiga område som en-
skilda arkiv och arkivbildning inom enskild sektor 
utgör, är det uppenbart att Statens arkiv endast kan 
göra punktinsatser. Därför är det bra att det även 
finns andra lokala och regionala arkivinstitutioner 
som på olika sätt arbetar med enskilda arkiv. An-
dra allmänna organ, såsom kommunernas och 
landstingens centralarkiv, museer och bibliotek, 

tar emot och bevarar betydande mängder enskilda 
arkiv. Stor betydelse har också de tiotalet regio- 
nala näringslivsarkiv som i många fall är etablerade 
kulturinstitutioner med väl fungerande depåer, 
forskarservice och utåtriktad verksamhet. 

När det gäller folkrörelser och föreningar är de 
lokala och regionala folkrörelsearkiven av stor be-
tydelse. Inom i stort sett varje län finns ett regionalt 
folkrörelsearkiv, ofta kallat länsarkiv eller arkivför-
bund. Dessa har statligt stöd genom Nämnden för 
enskilda arkiv, liksom de ovan nämnda närings- 
livsarkiven. Folkrörelsearkiven arbetar sedan länge 
med allt slags enskilt arkivmaterial av lokalhisto-
riskt intresse, alltså inte enbart med arkiv från de 
traditionella folkrörelserna. Slutligen finns på sina 
håll även rent kommersiella arkivföretag som till-
handahåller vissa depåtjänster åt företag.

Omhändertagandet av enskilda arkiv är mera 
varierat än för den statliga sektorn, och det kan 
se olika ut i olika delar av landet. Ett problem är 
följaktligen avsaknaden av regelverk inom den en-
skilda sektorn. Ingen enskild arkivbildare är skyl- 
dig att bevara något arkiv, än mindre att lämna 
det till en arkivinstitution. Det finns inte heller 
någon skyldighet att hålla samman arkivet eller att 
lämna det till någon särskild arkivinstitution. Det 
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finns också en växande marknad för äldre enskilda 
arkiv. Det har medfört att personarkiv som har de-
ponerats tas tillbaka och att framförallt brev bjuds 
ut på auktion. 

Ett annat problem är den omfattande digitali-
seringen av information hos företag och organisa-
tioner. Den levereras sällan med resten av arkivet. 
Statens arkiv saknar en fungerande modell för 
överlämnande av digital information. Det är oro-
väckande eftersom de enskilda arkivens betydelse 
som informationskällor växer i takt med att de of-
fentliga arkiven blir fattigare på information, vilket 
exempelvis visar sig i att bakgrundsinformation till 
beslut alltmer sällan lämnas. 

Den utåtriktade verksamheten i Statens arkiv 
omfattar dels allmän rådgivning, dels konsult-
tjänster och återkommande kurser. Det är resur-
skrävande och innebär speciella svårigheter att ef-
fektivt nå ut med råd om en god arkivhantering 
och argument för arkivvård till en så omfattande 
och heterogen grupp som den enskilda. Proble- 
men inom modern arkivbildning ställs ofta på sin 
spets inom den enskilda sektorn och behoven av 
lösningar är stora.

Arkiven är oftast fritt tillgängliga för forskning. 
Det är framför allt för att få tillgång till person- och 

släktarkiv som tillstånd måste sökas. Arkiven görs 
tillgängliga bland annat genom den Nationella 
arkivdatabasen (NAD) och genom olika publika-
tioner, varav den senaste kom 2006: Beståndsöver-
sikt över enskilda arkiv i Riksarkivet.

Trots stora ansträngningar inom arbetsområdet 
enskilda arkiv är det svårt att avgöra vilka insatser 
som behöver prioriteras och hur de knappa resur-

J. Sigfrid Edström överlämnar sitt arkiv till riksarkivarien Ingvar Andersson 
�956. Innehållet i Edströms arkiv speglar en intensiv och mångsidig verk-
samhet och är ett av de största personarkiven i Riksarkivet. Fotografiet 
finns i J. Sigfrid Edströms arkiv, volym 4�6.
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serna ska användas. Vidare har vi bristfällig kun-
skap om var värdefullt material uppkommer och 
förvaras. Fortfarande drabbas värdefulla enskilda 
arkiv av förstörelse och förskingring. Allmänt 
anses riskerna vara större för företagsarkiv än för 
förenings- och folkrörelsearkiv. Som särskilt hotade 
och eftersatta kan nämnas arkiv från småföretag 
och personarkiv, samlingar av fotografier och film 
samt givetvis av digitalt lagrad information. Det är i 
synnerhet de snabba förändringarna inom närings- 
livet som medför risker för arkiven och som ställer 
stora krav på kontinuerlig bevakning för att inte 
det viktigaste materialet ska gå förlorat.

F e m  å r  F r a m åt
En rimlig hypotes i ett femårsperspektiv är att de 
enskilda arkivens attraktionskraft i förhållande till 
de offentliga kommer att fortsätta att öka, i takt 
med att de senare innehåller allt mindre informa- 
tion. Forskare som vill belysa beslutsprocesser 
måste allt oftare söka efter beslutsfattares person-
liga papper eller gå till arkiv efter organisationer 
och företag. Allt pekar på att det blir angelägnare 
att bevara enskilda arkiv i ett så representativt ur-
val som möjligt. I detta perspektiv är en fortsatt ut-
byggnad av näringslivsarkivsektorn en angelägen 

Fredmans sång N:O 64 Fjäriln vingad syns på Haga är en av 
de mest omtyckta av Carl Michael Bellmans sånger och den 
sjungs ofta.  Sången är en omarbetning av en dikt som Bell-
man riktade till Gustav III:s gunstling Gustaf Mauritz Armfelt i 
hopp om att kunna skaffa ett arbete åt sin hustru Lovisa som 
åldfru (husföreståndarinna) på Haga slott.
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uppgift, liksom insatser för att inventera, spåra upp 
och säkra värdefulla person- och släktarkiv. 

Utvecklingen inom näringslivet som känneteck-
nas av stordrift, flexibilitet och snabba förändring- 
ar kommer dock att fortsätta. Detta leder ofrån-
komligt till att det blir än svårare att hålla samman 
och överblicka arkiven. Med vissa undantag kom-
mer näringslivet nog även framöver att utmärkas 
av bristande vilja och förmåga att ta ansvar för det 
långsiktiga bevarandet av arkiv för forsknings- 
ändamål. Det gäller för Statens arkiv att i dialog 
med den enskilda sektorn finna nya strategier för 
att bemästra denna situation.

En möjlig utveckling kan vara att göra som i 
Norge – att peka ut värdefulla enskilda arkiv som 
lagstiftningsvägen bör bevaras för forskning. Den 
tilltagande handeln med framför allt personarkiv 
kan motverkas genom att en fond inrättas, efter 
engelsk modell. Den kan användas för att lösa ut 
och rädda särskilt värdefulla arkiv. På samma sätt 
som när det gäller offentliga e-handlingar bör en 
generell modell utarbetas för ett genomtänkt be-
varande av digital information från den enskilda 
sektorn. Där bör det också ingå rutiner för en-
skilda arkivbildare att till en rimlig kostnad kunna 
lämna över till arkivinstitutionerna.

Det kommer också att bli angeläget att arbeta för 
en rationell arkivvård hos enskilda arkivbildare så 
att arkiv bevaras representativt med avseende på 
närings- och föreningslivets struktur, befolkning- 
ens sammansättning, kön och mångfald. Digitali-
sering blir ett viktigt instrument när det gäller att 
föra ut informationen i arkiven. Samarbetet med 
släktforskar- och hembygdsrörelserna kommer att 
stärkas med inriktning på att enskilda arkiv ska 
vara tillgängliga för medborgarna på lika villkor. 
Genom detta samarbete kommer också nya grup-
per att introduceras till vårt kulturarv. Det statliga 
stödet till enskild arkivverksamhet kommer troli- 
gen att stärkas.

Arbetet med de enskilda arkiven borde ske mer 
planerat och med större kontinuitet. Tendenser 
till att oplanerat och slumpmässigt ta emot arkiv 
måste motarbetas liksom att bevara omfattande 
material av tvivelaktigt värde. Det vore önskvärt 
med en tydligare markering av att även de enskilda 
arkiven är en del av det nationella kulturarvet. 

Det är angeläget att samarbetet mellan Statens 
arkiv och de lokala och regionala aktörer som 
finns inom området utvecklas. Formerna för sam- 
arbetet måste dock sökas i de varierande lokala 
förutsättningarna och traditionerna.
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F ö r u t s ät t n i n g a r
Verksamhetsgrenen museitjänster är förhållande-
vis ny vid Riksarkivet. Den tillkom den 1 januari 
2003. Enligt regleringsbrevet för 2007 ska Svensk 
museitjänst (SMT) vidareutveckla och tillhanda- 
hålla vissa museitjänster. Vidare framgår av instruk-
tionen (2002:957) att Riksarkivet ska tillhanda- 
hålla vissa museitjänster för myndigheter och an-
dra som förvaltar kulturarv, såsom förvaring och 
förebyggande vård. 

Svensk museitjänst ska alltså vara ett komple-
ment till museernas egen verksamhet och garan- 
tera bästa möjliga kvalitet avseende säkerhet, logis-
tik, klimat, förvaring och vård av föremål. Hoten 
mot kulturarvet tar sig olika uttryck. Tidens tand, 
klimatförstöring, den mänskliga faktorn liksom 
oförmågan och okunskapen samt en allt aktivare 
marknad för museiföremål utgör de största farorna. 

Museitjänster
»För att kunna vidareutveckla museitjänster krävs en framtidstro i  
museivärlden – en långsiktig, positiv attityd till vården av samlingarna.«

Medvetenheten om behovet av att ta tillvara vårt 
kulturarv började ta form under 1980-talet med 
utredningen ”Vårda! Bevara!” som genomfördes av 
Kulturrådet. Då myntades begreppet föremålsvård. 
Synen på det museala föremålet förändrades och 
kraven på vård och säkerhet skärptes. På många 
museer började vid denna tid renodlade utställ-
ningar av rekvisita att ta över och föremålen fick 
stå tillbaka för upplevelsen. De föremål som inte 
ställdes ut placerades i slutna, larmade magasin 
bakom kulisserna. Samtidigt ökade kraven på att 
hålla nere lokalkostnaderna. Vid en inventering i 
mitten av 1990-talet visade sig dessa magasin ha 
dålig standard.

Som en direkt reaktion på behovet av bra, ända- 
målsenliga och billiga lokaler för förvaring och 
vård av landets museisamlingar startade Svenska 
Lagerhus AB affärsområdet Svensk Museitjänst. 
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Verksamheten förlades till Tumba och Depå Munk- 
hättan. År 2002 genomfördes en omorganisation 
där Svensk Museitjänst flyttades över från Finans-
departementet till Kulturdepartementet och blev 
en avgiftsfinansierad verksamhet på Riksarkivet. 

n u l äg e
Lokalerna i Depå Munkhättan i Tumba har succes-
sivt utvecklats för att tillfredställa museernas krav på 
ett ändamålsenligt och stabilt inomhusklimat. Det 
betyder att temperatur och relativ luftfuktighet ska 
hålla vissa gränsvärden och att klimatsvängning- 
ar ska ske långsamt. Säkerheten måste också ligga 

på högsta möjliga nivå vilket betyder att lokalerna 
ska stå emot brand, brandgasrök, vatten, damm, 
insekter, skadedjur, stöld och åverkan. En ständig 
dialog förs med museerna för att kunna planera, 
utveckla och anpassa verksamheten till deras krav 
och förväntningar. Detta skapar ett ömsesidigt för-
troende och en långsiktighet i planeringen.

När det gäller samlingarnas vård tillämpar 
Svensk Museitjänst de etiska regler som fastställts 
av International Council of Museums (ICOM). 
Enligt dessa regler bör museerna noga övervaka 
samlingarnas tillstånd för att kunna ingripa när 
det behövs, exempelvis med konservering eller 
restaurering. 

Föremålen måste ”bli sedda” för att kunna om-
händertas på ett förnuftigt sätt. Tekniken får inte 
konkurrera ut de mänskliga sinnena syn, känsel 
och lukt när det gäller att värna föremålens status 
i föremålsarkiven. 

Förebyggande konservering ingår som en viktig 
del i museernas normsystem och i vården av sam-
lingarna, så även för Svensk Museitjänst. Alla som 
utövar museiyrket ansvarar för att skapa och vid-
makthålla en skyddande omgivning för samling-
arna, antingen de är utställda, finns i magasins- 
utrymmen eller transporteras.
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F e m  å r  F r a m åt
För att kunna vidareutveckla museitjänster i den 
form som Svensk Museitjänst ansvarar för krävs en 
framtidstro i museivärlden – en långsiktig, positiv 
attityd till vården av samlingarna. Utvecklingen 
avseende föremålsvård och säkerhet går framåt. 
Det är viktigt att balansera gamla och trygga 
vårdåtgärder mot nytänkande. Svensk Museitjänst 
måste ligga i utvecklingens framkant. Genom att 
utveckla nya logistiska lösningar skapas utrymme 
för att sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet.

Svensk Museitjänst måste tillsammans med de 
centrala museerna fortsätta att utveckla förvarings- 
strategier och arbeta för ett depåtänkande i fram-
tiden där ledorden är samverkan, samordning, sam- 
arbete, samlokalisering och kostnadseffektivitet.

Strävan under den närmaste femårsperioden är 
att med stöd av Kulturdepartementet få museerna 
att
–  tänka ännu mer kostnadseffektivt i förvarings-

frågan och gå samman för att få ut mer av sina 
resurser och utnyttja gemensam personal

– förvara samlingarna i materialgrupper med hän-
syn till klimat- och säkerhetskrav i gemensamma 
föremålsarkiv

–  utnyttja varandras kunskaper i konservering och 

tillsammans bygga upp ett konserveringscen-
trum 

–  se över sina samlingar och ge dem en starkare 
struktur av prioriterade och icke prioriterade 
föremålsgrupper

– ta ställning till accessions- och gallringsproble- 
matiken.

Svensk Museitjänst kommer att bemöta en sådan 
förändring genom att erbjuda de kvalitetsmässigt 
och kostnadseffektivt bästa lösningarna för det 
långsiktiga bevarandet av kulturarvet.

Under femårsperioden räknar Svensk Musei- 
tjänst även med att medverka till att fler depåer 
med inriktning mot samlokalisering, etableras 
ute i landet. Samtidigt tillkommer fler kunder i 
Munkhättan och anläggningen utökas med olika 
typer av föremålsarkiv för materialgrupper med 
olika förvaringskrav. 
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