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Det måste finnas
en samlad syn på
informationsförsörjningen, där
reglering och
strukturering av
information inte
sprids ut på olika
aktörer.

Riksarkivets huvudspår i inspelen:

Informationens värde
information
Vi måste sätta fokus på samhällsviktiga
verksamheter, som skapar information
inom både offentlig och privat sektor.
Kretsen som ska tillämpa (delar av)
arkivlagen bör utökas, så att vi får en
enhetlig reglering.

Vi måste ha
gemensamma
utgångspunkter så
att vi kan värdera
information, även i
privat sektor, så att
rätt information
bevaras och hålls
tillgänglig.

To be continued
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Riksarkivets inspel – en sammanfattning
1. Juridiska frågor
2. Helhetssyn på informationsförsörjning
3. Svar på arkivutredningens frågor till arkivsektorn
a/ Tema: Arkivsektorn och samhällsutvecklingen
b/ Tema: Regleringen av arkivområdet
c/ Tema: Riksarkivets roll
d/ Tema: Arkivstatistik
4. Enskilda arkiv
5. Kommuner och landsting
6. Registerförfattningar
7. Överlämnande
8. Nationella arkivdatabasen

Riksarkivet kommenterar arkivutredningens uppdrag att se över 2
kap. 11 § första stycket 3 tryckfrihetsförordningen, och några
anslutande frågor. Synpunkterna rör både uppdraget i sig och
utformningen av det.
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Riksarkivet belyser i detta inspel frågan om vilka handlingar som är
allmänna och inte, och hur dessa kan eller bör överlämnas till
arkivmyndighet.

Förslag

• Arkivutredningens direktiv tar upp tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen och den s. k. överlämnandelagen, men Riksarkivet vill lyfta fram att det
finns flera regelverk som påverkar.
• Riksarkivet efterfrågar enhetligare reglering för vad som är allmänna handlingar hos
privaträttsliga organ.
• Se inspelet för mer detaljer

Det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen i
samhället, där reglering och strukturering av information inte sprids
ut mellan flera aktörer beroende på informationens typ och funktion,
dvs. om den är analog eller digital, om den är offentlig eller privat,
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om den är öppen eller skyddad, eller om den är historisk eller
nyskapad.
Ett uppdelat ansvar för informationsförsörjningen medför stora
risker. Informationens tillförlitlighet och användbarhet minskar om
information struktureras och dokumenteras på olika sätt. För de
som skapar information innebär det merkostnader och dubbelarbete
samt skapar otydligheter kring reglering och ansvar. Allmänhetens
insyn och tillgång till information samt möjligheter för framtida
forskning begränsas. I slutändan riskerar vi att samhällsviktig
information förloras och att kulturarvet utarmas.

Förslag om moderniserad reglering och
utökade uppdrag
• Riksarkivet reglerar framställning, hantering och bevarande av arkiv inom
statsförvaltningen och har ett ansvar för tillgängliggörande av arkiv.
Riksarkivets ansvar bör förtydligas genom modernisering av arkivregelverken och
genom ett utökat uppdrag.

TEMA: Arkivsektorn och samhällsutvecklingen
Utvecklingen i samhället innebär både stora möjligheter och stora
utmaningar för arkivsektorn. Digitaliseringen medför att
medborgarna ställer högre krav på öppenhet och tillgänglighet,
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vilket ur ett demokratiperspektiv är positivt.
Splittringen i informationsförsörjningen, de stora mängderna
information, de oklara skiljelinjerna mellan privat och offentligt,
hoten mot den personliga integriteten, informationssäkerhet och
”alternativa fakta” är några exempel på utmaningar.

TEMA: Arkivsektorn och samhällsutvecklingen – förslag
• Riksarkivets ansvar bör förtydligas genom modernisering av arkivregelverken och
genom ett utökat uppdrag till myndigheten.
• Förutom ansvaret som Riksarkivet har för den statliga sektorn bör ansvaret för övrig
offentlig sektor (kommuner och landsting) och gentemot enskilda arkivbildare
(föreningar, organisationer och företag) förtydligas.
• Riksarkivet vill ha ett uppdrag att utveckla den Nationella arkivdatabasen (NAD)
ytterligare så att den blir en övergripande nationell infrastruktur för arkivinformation. På
sikt bör all offentlig arkivinformation – också myndigheternas arkivförteckningar –
redovisas i NAD.

TEMA: Regleringen av arkivområdet
Arkivlagen måste moderniseras så att vi inte riskerar att information
förloras. Ett helhetsperspektiv förutsätter att reglering och
strukturering av information inte sprids ut mellan flera aktörer
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beroende på informationens typ och funktion, dvs. om den är
analog eller digital, om den är offentlig eller privat, om den är öppen
eller skyddad, eller om den är historisk eller nyskapad.
Arkivbildningen börjar tidigt, redan när man planerar en verksamhet,
särskilt i den digitaliserade förvaltningen. Det är viktigt att man inte
ser på arkiv som en ”slutstation”, utan att den som skapar
informationen tänker efter före och gör rätt från början.

TEMA: Regleringen av arkivområdet – förslag
• Riksarkivet föreslår att kretsen som ska tillämpa (delar av) arkivlagen utökas så att
samhällsviktig information, och annan information av allmänt intresse som inte finns i
allmänna handlingar, bevaras och hålls tillgänglig.
• Arkivlagens bestämmelser behöver tydligt överordnas andra bestämmelser om
strukturering av information (inte minst inom informationssäkerhetsområdet) så att vi
kan få gemensamma strukturer, istället för parallella system.
• Regleringarna på arkivområdet, och angränsande lagstiftning, behöver anpassas till
den digitala utvecklingen, inte minst begreppsmässigt.
• Riksarkivet föreslår ett förtydligande i arkivlagen som gör att det framgår att handlingar
anses arkiverade direkt när de tillkommer, eller allra senast när ärendet som
handlingarna tillhör avgörs.
• Huvudregeln, att arkiv ska bevaras, behöver tydliggöras i förhållande till gallring, som
är undantaget.
• Det behövs ett bättre skydd för de allmänna handlingar som finns hos andra organ än
myndigheter så att tillgången till dem kan säkras vid olika strukturella förändringar.

TEMA: Riksarkivets roll
Offentliga arkiv är grundläggande för demokratin i och med medborgarnas rätt
att ta del av allmänna handlingar. Arkivinstitutionerna har i uppdrag att tillhandahålla arkiv för insyns-, förvaltnings- och forskningsändamål. Med hjälp
av arkiv kan frågor och värden som bildar grunden för demokratin diskuteras.
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Riksarkivets hållning är att det inte går att dela upp myndighetens uppdrag i
en förvaltningsdel och en kulturarvsdel. Uppdraget är odelbart och Riksarkivet
vill att rollen och ansvaret för helheten uttrycks tydligare i arkivlagen. Då kan
Riksarkivet ha ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningen. Det är en
förutsättning för att samhällsviktig information och information av betydelse för
forskning och kulturarv bevaras.
Det är viktigt att inte splittra upp ansvaret för informationshanteringen
beroende på om informationen är i analog eller digital form, om det är skriven
text eller bild (rörlig eller stillbild).
En ökad digitisering av analoga arkivhandlingar skulle möta användarnas
önskemål och främja en allsidig historieskrivning, men även ge Riksarkivet
kraftigt ökade bevarandekostnader.

TEMA: Riksarkivets roll
• Enligt Myndighetsanalys av Riksarkivet, Statskontoret 2017:4, fullgör Riksarkivet sitt
uppdrag på ett tillfredställande sätt. Riksarkivet kommenterar några av de utmaningar
som Statskontoret har lyft fram och som är betydelsefulla för Riksarkivets verksamhet
och resultat framöver, nämligen
–

effektivisera arbetet med skriftliga förfrågningar (effektivisering pågår bl.a.
genom åtgärder för ökat digitalt handläggarstöd)

–

digitisera mottagna arkiv (Riksarkivet lyfter arbetet med att identifiera de
arkivbestånd som är mest angelägna att digitisera: de arkiv som prioriteras ska
vara frekvent använda inom ärendehandläggningen och möjliggöra
platsoberoende handläggning och utvecklingen av e-tjänster för
självbetjäning).

–

organisation och instruktion (bl.a. att instruktionen inte bör styra den interna
organisationen).

• Systemet med statliga arkiv som förvaras hos kommunala myndigheter innebär
komplikationer när det gäller styrning, ledning, samordning och enhetlighet.
Riksarkivets generella hållning är att statligt material ska hanteras av staten.

TEMA: Arkivstatistiken
Riksarkivet ser att det finns ett behov av bred statistik om
arkivverksamheten i Sverige. Vi menar samtidigt att statistiken på
kulturområdet bör kompletteras, från att i dag vara sektoriell, till att i
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huvudsak bli tematisk. För att uppnå en sådan förändring menar
Riksarkivet att ansvaret för en utvecklad arkivstatistik, den
nationella biblioteksstatistiken samt musei- och
kulturmiljövårdsstatistiken tilldelas Myndigheten för kulturanalys.

De enskilda arkiven är en viktig del av samhällets information och
kulturarv. Utan tillgång till civilsamhällets och företagens information
blir samhällsdokumentationen ofullständig och dåtid och samtid
riskerar att feltolkas. Värderingen av arkiven måste bygga på
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informationsinnehållet och inte på vem som har producerat
informationen. Den offentliga informationen kan inte ensam
tillgodose allmänhetens behov av insyn och behoven från
rättskipningen och forskningen.
Lagskyddet för enskilda arkiv är generellt sett svagt och det saknas
reglering för information som skapas av samhällsviktiga
verksamheter inom privat sektor. Skyddet för enskilda arkivbestånd
av särskilt samhällsviktig eller kulturell betydelse behöver stärkas.

Några förslag om förstärkt reglering
• Infoga enskilda arkivbestånd i arkivlagen så att vissa baskrav ställs för hanteringen:
Ändra 3 § arkivlagen till att omfatta även ”enskilda arkivbestånd av särskilt
samhällsviktig eller kulturell betydelse”.
• I förslaget ligger även tillsyn och föreskriftsrätt för arkivbestånden.
• Förslaget förutsätter att informationen kan klassificeras så att det går att avgöra vilka
enskilda arkivbestånd som ska omfattas av arkivlagen:
Riksarkivet vill få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man värderar arkiv.
Uppdraget bör utföras i samråd med enskilda arkivsektorn och andra relevanta aktörer.
• Riksarkivet lämnar också förslag om annat skydd, t.ex. två förslag om möjligheten att
kopiera enskilda arkivbestånd:
Möjlighet att kopiera ”enskilda arkivbestånd av samhällsviktig eller kulturell
betydelse”, om det finns en uppenbar risk att arkivet t.ex. förstörs eller säljs till utlandet.
Möjlighet att kopiera deponerade arkivbestånd innan ägaren återtar dem.
• Riksarkivet vill att arkivutredningen ser över bidragsmodellen för enskilda arkivbestånd
och arkivinstitutioner så att den bättre möter den enskilda sektorns behov.

Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på
informationsförsörjningen, där reglering och strukturering av information inte
sprids ut på olika aktörer. Informationens värde ska stå i centrum och
samhällsviktig information måste säkerställas.
Regleringen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen är i
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grunden gemensam genom bestämmelserna i arkivlagen. Men när det gäller
mandatet att ge ut föreskrifter är det i huvudsak uppdelat mellan staten å ena
sidan och kommuner och landsting å den andra.
Riksarkivet är arkivmyndighet och har föreskriftsrätt för alla statliga
myndigheter, medan det ska finnas en arkivmyndighet för varje kommun
respektive landsting. Mängden arkivmyndigheter på den kommunala sidan,
som alla har föreskriftsrätt, gör att risken är stor för en splittrad reglering inom
den offentliga förvaltningen.
Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga
och att Riksarkivets mandat stärks.

Några förslag om enhetlig reglering inom
offentlig sektor
• Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga och
föreslår därför att Riksarkivet får tydligare mandat för regelgivning, tillsyn, bevarande,
gallring och klassificering av information. Några av förslagen:
• Riksarkivet får meddela föreskrifter för hela den offentliga förvaltningen, dvs. inte bara
för staten utan även för kommuner och landsting.
• Riksarkivet måste samråda med Sveriges kommuner och landsting, SKL, innan
föreskrifter som ska gälla för kommuner och landsting utfärdas.
• Riksarkivet får – tillsammans med den kommunala och landstingskommunala sektorn –
ansvar för att ta fram gemensamma strategier och metoder för tillsynen inom den
offentliga sektorn.
• Tillsynen ska, liksom nu, utföras av respektive arkivmyndighet.

I några av de registerförfattningar som gäller för statliga
myndigheter finns tvingande regler om överlämnande av arkiv till
arkivmyndighet.
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Riksarkivet anser att det inte ska finnas några särbestämmelser om
överlämnande av register till arkivmyndigheten i
registerförfattningarna.

Riksarkivets förslag
• De generella bestämmelserna om överlämnande i arkivlagen ska gälla för allt
arkivmaterial, oavsett medium, och även för personuppgifter som har bevarats för
arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska
ändamål.
• Myndigheterna ska själva bevara personuppgifter som har bevarats för arkivändamål
av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.
Bestämmelser om lämpliga skyddsåtgärder ska gälla för dessa.
Skyddsåtgärderna ska säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och
intressen och förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller överföring.
• Myndigheterna bör inte ensamma få avgöra vilka personuppgifter hos dem som ska
undantas från gallring.
Riksarkivet bör, i samråd med den aktuella myndigheten, avgöra vilken information
som behöver bevaras.
• Integritetskänsliga personuppgifter bör som huvudregel inte gallras. De registrerade bör
istället skyddas genom bestämmelser om sekretess och informationssäker behandling
av uppgifterna. Det ger en större rättssäkerhet vid misstankar om integritetskränkande
behandling av personuppgifterna.

Riksarkivet ser behov av förändrade bestämmelser om överlämnande av
arkiv till Riksarkivet. Incitamenten för att lämna över allmänna handlingar till
Riksarkivet är för svaga.
Myndigheternas verksamhet förändras i en allt snabbare takt. Det innebär att

7

arkivbildningen blir mer komplicerad vilket får följder även för överlämnandet
av arkiven till Riksarkivet, bl.a. högre kostnader. Det leder också till att det blir
allt svårare att få överblick över den offentliga arkivverksamheten.
Den nuvarande modellen gör det svårt för Riksarkivet att planera
resursbehovet för hantering och bevarande av de arkiv som kan komma att
överlämnas i såväl analog som elektronisk form.
En aspekt av att myndigheter inte överlämnar sina arkiv till Riksarkivet är att
de behåller handlingar som inte behövs i verksamheten. Det kan innebära att
arkiven inte blir lika tillgängliga för allmänheten och forskningen, som de blir
när de är överlämnade till Riksarkivet

Riksarkivets förslag
• Lagkrav på att myndigheterna ska upprätta överlämnandeplaner för sina arkiv.
• Bättre sanktionsmöjligheter i Riksarkivets tillsyn.
• 4 § arkivlagen förtydligas så att det framgår att myndigheterna även ansvarar för arkiv
som, vid verksamhetsövergångar, har överförts till dem från andra myndigheter.
• Riksarkivet vill att arkivutredningen utreder hur uppdragen inom normering och tillsyn
kan justeras så att arkivmyndigheterna kan agera direkt mot de externa aktörer där
vissa myndigheter förvarar sina arkiv.
• Riksarkivet vill att överlämnande till Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö
stadsarkiv, av arkiv som står under Riksarkivets tillsyn, istället ska hanteras av
Riksarkivet.
• Det kan finnas anledning att överväga möjligheten att sätta en tidpunkt från viken
statliga myndigheter enbart får överlämna sina arkiv i elektronisk form, även om det
fortsätter att finnas pappersarkiv hos myndigheterna.
• Riksarkivet vill att utredningen föreslår en långsiktig och stabil finansieringsmodell för
överlämnande av allmänna handlingar till Riksarkivet.
• Om Riksarkivet får utökade uppgifter – utökade föreskriftsrätt, fler tillsynsuppgifter samt
att sanktionsmöjlighet ges – behöver det säkerställas att det finns finansiering.

Nationella arkivdatabasen, NAD, erbjuder en gemensam sökingång till
information om arkiv och samlingar som finns i olika sektorer.
Enligt sin instruktion ska Riksarkivet ha nationell överblick över arkivfrågorna
och följa arkivverksamheten i landet. Ett verktyg där information om alla arkiv
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finns redovisad är en förutsättning för överblick, och för att man
överhuvudtaget ska kunna hitta arkiven.
Riksarkivets vision för NAD är att alla organisationer ska redovisa metadata
om sina arkiv och samlingar till NAD. Det skulle förbättra tillgänglighet och
utnyttjande av arkiv och samlingar, oavsett var de förvaras.
Riksarkivet vill att tillgängligheten till allmänna handlingar ska öka genom att
redovisas i NAD, och att aktörer inom den enskilda arkivsektorn ska få bättre
möjligheter att ansluta sig till NAD.
Riksarkivet vill också göra det möjligt för andra arkivinstitutioner att, via NAD,
tillgängliggöra sitt digitiserade arkivmaterial.

Förslag
• Riksarkivet vill ha ett uttryckligt uppdrag att tillhandahålla ett informationssystem för
arkivväsendet (NAD).
• Riksarkivet vill att all offentlig arkivinformation – också statliga myndigheters
arkivförteckningar liksom arkivinformation av betydelse för samhället, forskning och
kulturarv hos kommuner och regioner – ska redovisas i ett nationellt
informationssystem för arkivväsendet (NAD), genom tvingande regler.
• Riksarkivet vill få särskilda resurser för att genomföra ett storskaligt nationellt projekt
som skapar bättre möjligheter för aktörer inom den enskilda sektorn att ansluta sig till
NAD.
• Riksarkivet vill få ett riktat anslag för satsningar på teknisk utveckling och förvaltning
samt användbarhet, så att NAD kan utvecklas ytterligare som nationell infrastruktur för
arkivinformation med hög täckningsgrad.

