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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund och nuläge 
 
I regleringsbrevet för 2005 fick Riksarkivet som särskilt uppdrag att till den 1 mars 2006 
redovisa nödvändiga åtgärder för att på lång sikt säkra tillgången till allmänna handlingar i 
digital form. Denna rapport behandlar de statliga arkivmyndigheternas tidigare och 
nuvarande verksamhet med att bevara digitala handlingar samt ger förslag till en framtida 
inriktning. 
 
Rapporten inleds med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits hittills och av dagens 
situation. Redan under 1970-talet började de statliga myndigheterna leverera sina IT-system 
eller delar av dem till Riksarkivet. Det digitala bevarandet sågs då i huvudsak som en fråga 
för arkivmyndigheterna, men med arkivlagens tillkomst 1991 blev också ansvaret tydligt för 
de arkivbildande myndigheterna som ett led i deras lagstadgade arkivverksamhet. 
 
Den allt snabbare teknikutvecklingen skapade tidigt svårigheter. Arkivmyndigheternas 
insatser för att bevara det digitala materialet utvärderades av holländska experter år 1998 
och av en referensgrupp till arkivutredningen Arkiv för alla år 2002. Båda utvärderingarna 
pekade på behovet av utökade personella och finansiella resurser för att kunna klara det 
långsiktiga bevarandet och tillhandahållandet. 
 
Under 2000-talet har Riksarkivet intensifierat sina insatser för att säkra tillgången på 
digitala handlingar på kort såväl som lång sikt. Det handlar om flera områden men främst 
om samverkan med forskningsinstitutioner och skapandet av ett nationellt 
kompetenscentrum för frågor om långsiktigt digitalt bevarande. Vidare har inriktningen 
varit en anpassning av Riksarkivets organisation och arbetssätt, en breddad samverkan med 
övriga kulturarvsinstitutioner, en aktivare roll i dagens elektroniska förvaltning samt ett 
utökat internationellt engagemang. 
 
 
Förslag till åtgärder inom sex områden  
 

 En nationell samverkan om IT och kulturarvet krävs för att klara framför allt de allt 
högre kostnaderna för att långsiktigt bevara det digitala kulturarvet. Riksarkivet 
föreslår att regeringen tillsätter en utredare med uppgift att analysera 
kulturarvsmyndigheternas tekniska behov för det långsiktiga digitala bevarandet och 
möjligheterna till samverkan på detta område. 

 
 Vidare behövs en nationell handlingsplan för digitalt bevarande, och denna bör 

omfatta såväl den elektroniska förvaltningen som kulturarvsområdet. Riksarkivet 
föreslår att verket får i uppdrag att i samverkan med Verket för 
förvaltningsutveckling och de nationella kulturarvsinstitutionerna på biblioteks- och 
museiområdet utarbeta en sådan plan. 

 
 Vad gäller forskning och utveckling måste Sverige i likhet med andra länder göra 

ökade satsningar för att klara av framtidens digitala bevarande. Riksarkivet föreslår 
att verket får i uppdrag att tillsammans med de övriga nationella 
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kulturarvsinstitutionerna utreda och ge förslag till de resurser för forskning och 
utveckling som behövs på kort och långt sikt för att komma tillrätta med bevarandet 
av digitala handlingar.  

 
 Parallellt med detta måste utvecklas en gemensam teknisk plattform för den 

offentliga sektorn liksom standarder för datautbyte, rutiner för masslagring m.m. 
Riksarkivet föreslår att verket får i uppdrag att tillsammans med andra aktörer inom 
offentlig sektor, forsknings- och utvecklingsområdet samt näringslivet utarbeta en 
modell för hur digitala handlingar skall lagras och på ett säkert sätt kunna överföras 
mellan myndigheter. 

 
 För att kunna möta dessa ökade IT-relaterade krav måste organisationen vid 

Riksarkivet och landsarkiven förstärkas. IT-bevarandet är en dynamisk process som 
måste hantera en ständigt pågående förändring, och exempel lämnas på motsvarande 
lösningar i omvärlden. Riksarkivet föreslår att verket får i uppdrag att ge förslag på 
en modell att ekonomiskt, personellt och strukturellt förstärka organisationen för det 
digitala bevarandet, såvida inte andra delar av verksamheten redan på kort sikt skall 
behöva minska eller avvecklas. Förstärkningen skall finansieras med de besparingar 
som uppstår hos de arkivbildande myndigheterna genom arkivmyndigheternas 
ökade verksamhet på IT-området. 

 
 Den regionala informationsförsörjningen behöver stärkas för att motverka de 

negativa effekter för forskningen som en fortgående centralisering av innehållet i 
förvaltningens IT-system kan medföra. Det är nödvändigt att bevaka att regionala 
och lokala behov av information för forskning tillgodoses. Riksarkivet föreslår att 
Riksarkivet och landsarkiven i bl.a. detta syfte ges större möjligheter att delta i eller 
yttra sig över utvecklingen av systemstrukturer och uttagsmöjligheter i de statliga 
myndigheternas IT-system.  

 
 
Behovet av ett helhetsgrepp 
 
Rapporten redovisar sålunda bakgrund, nuläge och förslag till åtgärder i sex punkter. För att 
ge största möjliga konkretion relaterar förslagen till de olika princip- och resursfrågor som 
aktualiserats av den snabba IT-utvecklingen och där Riksarkivet och landsarkiven i dag inte 
står fullt rustade.  
 
Förslagen bör ses som olika sidor av i grunden en och samma problem- och behovsbild och 
hanteras på ett sätt som bäst främjar ett helhetsgrepp på det långsiktiga IT-bevarandet. 
Direkt avses det statliga sektorn, men – med hänsyn till statens samlande och i praktiken 
normbildande roll på området – får en positiv utveckling här betydelse även för 
motsvarande bevarandefrågor inom övriga samhällssektorer . 
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Inledning 
 
I regleringsbrevet för Riksarkivet och landsarkiven 2005 ges Riksarkivet ett särskilt uppdrag 
att till den 1 mars 2006 redovisa de åtgärder som är nödvändiga för att på lång sikt säkra 
tillgången till allmänna handlingar i digital form. Redovisningen skall fokusera på vad som 
krävs för att tillgodose  

 rätten att ta del av allmänna handlingar,  
 skyddet för allmänna handlingar som en del av det nationella kulturarvet,  
 behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt  
 forskningens behov.  

 
Riksarkivet skall vidare redovisa och analysera nödvändiga åtgärder och förslag rörande 
exempelvis beskrivning, förtecknande och registrering samt långsiktig förvaring av digitala 
handlingar. Uppdraget griper här över arkivbildningens alla faser - från tillkomst och förvaring 
hos arkivbildaren till leverans till och förvaring hos arkivmyndighet. I rapporten skall även 
vidtagna åtgärder redovisas och analyseras.  

Rapporten är disponerad på följande sätt. Först redogörs för de åtgärder som vidtagits 
hitintills och den situation vi befinner oss i idag. Därefter redovisas de åtgärder vi anser 
nödvändiga för att säkra rätten att ta del av digitala handlingar och för att bevara dem för 
framtiden. 

 

Bakgrund och nuläge 
 
 
Från 1970-tal till 2000-tal 
 
Inledningsvis kan konstateras att frågan om hur man säkrar att elektronisk information långsiktigt 
skall kunna bevaras och göras tillgänglig fortfarande inte är löst. Över hela världen arbetar 
kulturarvsinstitutioner och forskningscentra med att utveckla modeller, metoder och praktiska 
verktyg på området. Även i vårt land har ett sådant arbete pågått i decennier, men fortfarande 
återstår mycket att göra innan frågan kan sägas ha fått ett tillfredsställande svar.  

År 1970 tog Riksarkivet emot sin första leverans av magnetband, vilket var tidigt internationellt 
sett, och från 1970-talet började sedan de statliga myndigheterna att mer regelmässigt leverera 
data ur sina IT-system. Till en början begränsades det digitala bevarandet av bl a 
datalagstiftningens krav på gallring av personuppgifter.  

Under 1970-talet utreddes också de arkivtekniska frågorna kring det digitala materialet för första 
gången. Dataarkiveringskommittén gav i betänkandet Moderna arkivmedier (SOU 1976:68) ett 
antal hållpunkter för IT-bevarandet som kom att bli styrande för lång tid framöver. I praktiken 
fanns endast några få olika dataformat att hantera. Fokus låg därför på databärarnas fysiska 
beständighet men kom med tiden att förskjutas mot andra frågor som t.ex. vikten av 
leverantörsoberoende format och god dokumentation av systemen. 

I och med arkivlagens tillkomst 1991 förändrades synsättet på det digitala bevarandet. Tidigare var 
detta i huvudsak en fråga för arkivmyndigheterna men blev nu också de arkivbildande 
myndigheternas ansvar som ett led i vården av de egna arkiven. Arkivlagen skapade även en 
författningsmässig balans gentemot integritetslagstiftningen. I Riksarkivets regler infördes 
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bestämmelser som innebar att handlingar som inkommit eller upprättats på ADB-medium i 
fortsättningen skulle bevaras i digital form.  
 
Det som tidigare varit undantag blev sålunda nu huvudregel. För att ge flexibilitet i förhållande till 
teknikutvecklingen delades Riksarkivets krav på det digitala bevarandet in i tre steg: (1) 
utveckling och förvaltning hos arkivbildande myndigheten, (2) långtidslagring hos arkivbildande 
myndigheten samt (3) överlämnande till arkivmyndigheten. Den indelningen gäller fortfarande. 
 
Under 1990-talet hade Riksarkivet och landsarkiven uppenbara problem att följa den snabba 
IT-utvecklingen inom statsförvaltningen. Riksarkivets uppdrog därför år 1998 åt två 
holländska experter, Hans Hofman och Karin Buckens, att göra en översyn av de statliga 
arkivmyndigheternas insatser för att bevara det digitala materialet. Deras slutsats blev att 
Riksarkivets befintliga strategier och aktiviteter för digitalt bevarande till stor del baserades 
på att skapa författningar, låg på en operationell nivå och saknade en sammanhängande 
vision. Konsekvensen blev förvirring och osäkerhet hos arkivbildande myndigheter som 
ville leverera ADB-upptagningar.  
 
Kort sagt hade Riksarkivets insatser inte önskad effekt, och experterna rekommenderade ett 
antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen, bl.a. ökade resurser – både 
ekonomiska och i form av mer kvalificerad personal . 
 
Arkivutredningen Arkiv för alla, som tillsattes 2001, uppdrog åt en särskild referensgrupp 
med svensk och utländsk expertis att genomföra en bakgrundsbeskrivning och 
omvärldsanalys kring det långsiktiga bevarandet av digital arkivinformation (se bilaga 2 till 
arkivutredningens betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden, SOU 2002: 78). Gruppen 
konstaterade att – med de finansiella och personella resurser som stod till förfogande – de 
svenska arkivmyndigheterna inte klarade av att på ett tillfredsställande sätt hantera och 
tillvarata den offentliga förvaltningens digitala information.  
 
På den grunden föreslog utredaren i slutbetänkandet ett åtgärdspaket i sex punkter som 
omfattade bl.a. ett samarbete mellan Riksarkivet och en ledande forskningsinstitution inom 
IT-området enligt modell från USA m.fl. länder. Vidare föreslogs en organiserad samverkan 
med övriga nationella kulturarvsinstitutioner kring en gemensam strategi för 
tillgängliggörande och långsiktigt bevarande av digital information. 
 

Under 2005 redovisades och fastställdes rapporten "Härifrån till evigheten. Förslag till 
bevarandestrategi för arkivverket". Denna behandlar det praktiska bevarandearbetet i hela 
organisationen men berör också vissa princip- och kostnadsfrågor kring bevarandet av 
teknikberoende medier och utgör i den delen en av utgångspunkterna för det fortsatta 
arbetet. Vidare bedrevs i Riksarkivet ett arbete med att utveckla hanteringen av redan 
levererade analoga ljud- och bildmedier inkl. en kommande digitalisering av dessa, vilket 
avses resultera i ett praktiskt åtgärdsprogram under 2006. 
 

Under 2000-talet har Riksarkivet intensifierat insatserna för att säkra tillgången på kort och 
lång sikt till digitala handlingar. Detta har påverkat prioriteringar i verksamheten i stort, 
men i det praktiska arbetet finns en tydlig inriktning som på flera punkter överensstämmer 
med arkivutredningens förslag. Här redovisas de viktigaste områdena:  
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Forskningssamverkan och skapandet av ett nationellt 
kompetenscentrum 
 
År 2003 inledde Riksarkivet, som en följd av Arkivutredningen, ett forskningssamarbete 
med Luleå tekniska universitet (LTU) kring långsiktigt digitalt bevarande. Samarbetet sker 
för närvarande inom ramen för verksprojektet Långsiktigt digitalt bevarande (LDB), där 
också Bodens kommun deltar och Länsstyrelsen i Norrbottens län är medfinansiär. I 
projektets styrgrupp ingår representanter för Kommun- och Landstingsförbunden. Målet 
med projektet är på kort sikt att bidra till att i första hand den offentliga sektorn får 
praktiska lösningar för långsiktigt digitalt bevarande.  
 
På längre sikt är avsikten att skapa ett nationellt kompetenscenter kring dessa frågor.  I 
nätverket kring projektverksamheten ingår även Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 
Lunds Tekniska Högskola (LTH), Mittuniversitetet och Uppsala universitet. Tre 
forskarstuderanden är direkt knutna till LDB-projektet, och magisterarbeten utförs löpande 
av studenter vid LTU men också vid KTH och LTH. 
 
LDB-projektet arbetar utifrån ett antal praktikfall där Försäkringskassans 
ärendehanteringssystem är det mest omfattande. Försäkringskassan har också i den delen 
bidragit med utvecklingsresurser. Under 2006 avslutas LDB-projektet i den formen, men 
parallellt byggs nu upp en mer långsiktig organisation i form av en centrumbildning inom 
LTU, kallad LDB-centrum. Det handlar i första skedet om en treårig försöksverksamhet 
med Riksarkivet, LTU och Bodens kommun som grundande parter enligt en särskild 
överenskommelse träffad hösten 2005.  
 
Målet är att utveckla och vidmakthålla nationell spetskompetens inom området långsiktigt 
digitalt bevarande genom samverkan i nationella och internationella nätverk, forskning, 
utvecklingsprojekt samt förmedling av information och kunskap. Resultaten skall sedan 
omsättas i praktiska lösningar hos myndigheter och företag, och LDB-centrum kommer då 
att bidra både strategiskt och operativt. Flera myndigheter och organisationer har uttryckt 
intresse att delta aktivt i centrumbildningens verksamhet. Diskussioner pågår också med 
Kungliga Biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv om en mer framträdande roll i LDB-
centrum. 
 
 
Anpassning av Riksarkivets organisation och arbetssätt  
 
År 2003 inleddes en modernisering av den tekniska miljön för digitalt bevarande vid 
Riksarkivet. En ny teknisk plattform (HSM-system) upphandlades med förvaring i 
bandrobot, och systemlösningar som syftar till en automatiserad hantering av digitalt 
material började successivt utvecklas och implementeras. Målet är en i princip helt 
automatisk lösning – från ax till limpa – som packar upp digitala leveranser, kontrollerar 
innehållet, kvitterar godkänd leverans till avsändaren samt importerar levererade data och 
medföljande metadata till bandrobot för långtidslagring resp system för metadata. Till detta 
kopplas en tekniklösning som presenterar materialet internt och externt.  
 
Under 2005 genomfördes sedan en organisationsförändring inom Riksarkivets IT-
verksamhet som bl.a. syftade till att tydliggöra roller och ansvar för det digitala bevarandet. 
Samordningen och utvecklingen av den egna IT-miljön fick också en resursmässig 
förstärkning genom intern omfördelning. 
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Breddad samverkan med övriga kulturarvsinstitutioner  
 
Riksarkivet och landsarkiven har sedan länge ett etablerat samarbete med landets övriga 
kulturarvsinstitutioner inom ramen för den ABM-samverkan som vuxit fram de senaste 
decennierna. På IT-området anslog statsmakterna redan i början av 1990-talet medel för att utreda 
bevarandefrågan kring elektroniska dokument som förvaras vid de centrala 
kulturarvsmyndigheterna  (prop 1992/93:170). Utredaren Mats G Lindqvist rekommenderade i sin 
rapport ett utökat samarbete mellan arkiv och bibliotek både nationellt och internationellt.1 Detta 
fördes även fram senare i E-pliktsutredningens slutbetänkande (SOU 1998:111) samt i 
kulturarvsinstitutionernas lägesrapport till Regeringen ABM-samverkan mellan arkiv, bibliotek och 
museer (2002). På senare tid har frågor om IT som medel för ökad tillgänglighet och som objekt 
för bevarande fått en ännu mer framskjuten roll i samarbetet.  
 
De viktigaste kontaktytorna på IT-området är idag: 

• ABM-centrum, som inrättades 2003 av Kulturrådet, Kungliga Biblioteket, 
Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Senare har bl.a. Statens ljud- och 
bildarkiv, Naturhistoriska Riksmuseet och Nordiska museet anslutit sig. Målet för 
verksamheten är att stimulera och utveckla samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna i 
Sverige, främja användningen av IT, göra institutionernas samlingar mer tillgängliga och 
bidra till kompetensutvecklingen inom kulturarvsområdet 

• ARKEN, som är en sammanslutning för erfarenhetsutbyte bestående av myndigheter och 
organisationer i Sverige med likartad teknisk lösning för långtidslagring av digital 
information. I ARKEN-samarbetet ingår idag Riksarkivet, Kungliga Biblioteket, Statens 
ljud- och bildarkiv, Lantmäteriverket och Sveriges Radio. 

• Konsortiet PROTEAN, som bildats för att inge en ansökan om ett integrerat projekt inom 
EU:s 6:e ramprogram (Call 2.5.10 Access to and preservation of cultural and scientific 
resources). Initiativtagare var Kungliga Biblioteket, Riksarkivet, Statens ljud- och 
bildarkiv och Luleå tekniska universitet. I konsortiet ingår ytterligare 13 
kulturarvsinstitutioner, universitet, forskningscentra och företag i Sverige, Estland, 
Österrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien, Kina och Israel. Beslut om eventuella 
projektmedel tas av EU-kommissionen under första kvartalet 2006.   

• EDIFFA, som är ett forskningsprojekt kring standardiserade namnformer m.m. för 
samsökning i digitala kataloger. Projektet syftar till att tillgängliggöra de 
handskriftssamlingar som finns hos universitetsbiblioteken. 

 
 
En aktivare roll i den elektroniska förvaltningen 
 
Den offentliga förvaltningen i Sverige har i stor utsträckning anammat ny teknik. Tidigare 
traditionella rutiner för handläggning ersätts alltmer av elektroniska och automatiska. 
Strävan efter samverkan och effektivitet i förvaltningen har tillsammans med kravet på en 
ökad service gentemot medborgarna lett till ett processorienterat arbetssätt och 
handläggningskedjor som sträcker sig över flera myndigheter. Kontakterna mellan 
myndigheter och medborgare sker i ökad utsträckning via myndigheternas webbplatser 
vilket bidrar ytterligare till att frågor om myndighets- och sektorsgränser sätts i fokus.  
 
Sammantaget ställer utvecklingen mot en elektronisk förvaltning stora krav på samordning 

                                                 
1 Mats G Lindqvist, Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument – metoder och överväganden. Kungl. 
Bibliotekets Rapport Nr 22 (1995) 
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och överblick från arkivmyndigheternas sida. Framför allt inom tillsynsverksamheten lägger 
Riksarkivet och landsarkiven här ned avsevärda resurser. Den ökade IT-användningen inom 
den offentliga förvaltningen innebär också ökade krav på IT-kunskaper hos 
arkivmyndigheternas personal. Riksarkivet har under 2000-talet anställt särskilda IT-hand-
läggare som biträder arkivarierna vid inspektioner av myndigheter med omfattande 
datalagrad information. Utbildningssatsningar inom områdena IT och arkiv samt juridik 
genomförs också löpande.  
 
Visionen för ett lyckat bevarande av digitala handlingar är att Riksarkivet genom 
grundläggande arbete strävar efter att underlätta för myndigheterna att bygga upp IT-system 
som är förberedda för detta ändamål. Detta innebär  t ex att hålla Riksarkivets föreskrifter 
aktuella, att  arbeta inom standardiseringen t ex med Records management2 och 
PDF/Archive3 samt att arbeta inom grupper som  SAMSET – ett forum för samverkan 
mellan myndigheter som kommit långt i arbetet med att införa e-tjänster och just nu arbetar 
med digitala signaturer och andra autenticitetsfrågor samt elektroniska fakturor. 
 
Riksarkivets strävan är vidare att delta redan från början i systemutvecklingsprocessen när 
myndigheterna utformar sina IT-system och på så sätt tillgodose arkivkraven på systemen. 
Genom djupinspektioner hos myndigheterna kan Riksarkivet sedan följa upp att systemen 
under hela sin livscykel uppfyller de krav som ställs på teknisk kvalitet, dokumentation 
m.m. Har myndigheterna levt upp till Riksarkivets krav, skall även leveranserna kunna 
genomföras på ett smidigt sätt. I idealfallet finns inbyggda funktioner i de levererande IT-
systemen som mer eller mindre automatiskt genererar informationspaket i enlighet med 
överenskomna leveransformat och sedan sänder dessa paket till Riksarkivet. 
 
Riksarkivet har sedan några år arbetat med en ny modell för arkivredovisning, som skall 
vara anpassad till myndigheternas processuella arbetssätt. Det nya sättet att redovisa arkiv 
skall ta hänsyn till de särskilda svårigheter som det innebär att redovisa elektroniska 
handlingar. Nya föreskrifter om detta beräknas träda ikraft den 1 januari 2008 med en 
övergångstid till den 1 januari 2010.  
 
En ny trend är att bevarande och gallring i allt högre grad styrs genom de 
registerförfattningar som Regeringen utfärdar. Riksarkivet har därför i en särskild databas 
samlat uppgifter om ca 130 sådana författningar som nu skall analyseras med avseende på 
reglering av bevarande och gallring. Arbetet påbörjas under 2006.  
 
E-nämnden, Kvalitets och kompetensrådet (KKR), 24-timmarsdelegationen och delar av 
Statskontoret bildar fr.o.m. den 1 januari 2006 en ny myndighet, Verket för förvaltnings-
utveckling (Verva). Riksarkivet var representerat i E-nämnden och kommer nu att ha någon 
form av institutionaliserat samarbete med Verva. Samarbetet kommer även att röra 
myndigheternas föreskrifter, information, publikationer och utbildning. Riksarkivet kommer 
därutöver att stödja Verva i arbetet med att bli en e-myndighet som kan utgöra mönster för 
den övriga förvaltningen. 
 
 
                                                 
2 ISO 15489: Information and documentation 
- Records management 
3 SS-ISO 19005-1 Dokumenthantering  
- Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande  
- Del 1: Användningen av PDF 1.4 (PDF/A-1) 
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Utökat internationellt engagemang 
 
På europeisk nivå antogs år 2000 den s k eEurope 2002 Action Plan. Där konstateras att 
digitalisering är en strategisk aktivitet för att bevara Europas kulturarv och för att öka 
medborgarnas möjligheter att få tillgång till detta kulturarv. Ett av målen i planen är att 
skapa former för samordningen av digitaliseringen i Europa. Detta arbete startade under det 
svenska ordförandeskapet 2001, då grunddokumentet för samordningen av 
digitaliseringsverksamhet inom EU (The Lund Principles) antogs vid ett möte i Lund 
organiserat av det svenska Riksarkivet och EU-kommissionen. En expertgrupp för 
samordning (National Representatives Group), där samtliga medlemsstater ingår, 
sammanträder sedan dess två gånger per år under ordförandeskap av sittande 
ordförandeland. En tjänsteman vid Riksarkivet är idag svensk representant.  
 
Som exekutiva organ har sedan 2002 fungerat de EU-finansierade ramprogramsprojekt 
(Minerva och MinervaPlus) som Riksarkivet deltagit i. En ny arbetsplan för samordningen 
av digitaliseringen antogs av EU:s ministerråd i november 2005, och där lyfts digitalt 
bevarande fram som ett av fyra huvudområden. Sverige är, via Riksarkivet, ordförande i 
arbetsgruppen för just detta huvudområde i planen. 
 
Riksarkivet deltar sedan några år aktivt i samverkansorganet DLM-forum (Document 
Lifecycle Management ) som är en sammanslutning av medlemmar från offentlig sektor, 
forskning och det privata näringslivet inom EU. DLM-forum var till en början ett organ 
under EU-kommissionen men är sedan 2004 en fristående organisation för EU:s 
medlemsländer. Inom området elektroniska handlingar arbetar DLM-forum bl a med 
underhåll av de facto-standarden MoReq (Modell Requirements for the Management of 
Electronic Records), utbildning, långsiktigt digitalt bevarande och sökvägar på Internet till 
dokument och arkiv i Europa. 

Riksarkivet var även pådrivande i arbetet med en rapport om ett utökat arkivsamarbete i ett 
utvidgat Europa som togs fram 2004 på uppdrag av EU:s ministerråd4. Rapporten ledde 
fram till en resolution från ministerrådet om ökat samarbete (2005/835/EG), och EU-
kommissionen har nu kopplat en expertgrupp på arkivfrågor till sig. 
 
 

                                                 
4 Report on Archives in the enlarged European Union. Increased Archival Cooperation in Europe: action plan. Elaborated by the National 
Experts Group on Archives of the EU Member States and EU Institutions and Organs at the request of the Council of the European Union 
(2004) 
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Förslag till åtgärder 
 
 
Nationell samverkan om IT och kulturarvet 
 
En allt större del av det svenska kulturarvet är i dag i digital form, och andelen växer 
snabbt. Det handlar både om handlingar som skapats digitalt (born digital) och om material 
som överförts till digital form (digitaliserats) för att bättre kunna tillgängliggöras och/eller 
bevaras.  
 
För det digitala bevarandet har framför allt digitaliseringen, genom skanning, kommit att 
innebära en mycket kraftig ökning av mängden data som skall hanteras. Sedan 1970 har 
Riksarkivet tagit emot sammanlagt drygt 2 Tbyte data från den svenska statsförvaltningen. 
Den datamängd som Riksarkivets interna digitalisering avkastar uppgår idag till ca 60 Tbyte 
per år och ökar snabbt. En motsvarande utveckling med stora mängder data att förvalta 
över tid sker även inom andra delar av kulturarvssektorn.  
 
Kostnaderna för det digitala bevarandet förväntas därför stiga dramatiskt inom de närmaste 
åren. Det tidigare nämnda EU-projektet MinervaPlus har visat att arbetskostnaden (human 
labour), som idag står för ca 40 % av kostnaden vid digitalt bevarande, blir den mest 
kostnadsdrivande faktorn i framtiden tillsammans med olika kringkostnader. Kostnaden för 
lagringsmedia är redan i dag marginell i jämförelse med andra, och kostnaderna för att med 
vissa tidsintervaller (5 – 10 år) genomföra teknikskiften beräknas också sjunka på sikt. 
 
En rimlig slutsats är att kulturarvsinstitutionerna inom en nära framtid måste samordna sig 
kring det digitala bevarandet för att klara de allt högre kostnader som är förknippade med 
denna del av kulturarvet. Initialt handlar det främst om en samverkan kring den tekniska 
hanteringen för att klara kostnaderna för en dramatiskt ökad mängd data och allt snabbare 
IT-utveckling.  Men på sikt måste en samverkan också omfatta flera områden – inte bara 
hur man bevarar den digitala informationen så att den i framtiden är både tillgänglig och 
möjlig att förstå och nyttja utan också hur man hittar till och i ett digitalt material och ger 
användarna förutsättningar att fullt ut förstå och ta till sig innehållet.  
 
Som grund för en sådan samverkan fordras dock en sammanhållen nationell politik för IT 
och kultur, inriktad på bl.a. bevarandet och tillgängligheten av det digitala kulturarvet. Den 
finns inte i dag men har diskuterats inom Regeringens IT-politiska strategigrupp. I 
propositionen Arkivfrågor (prop. 2004/05:124) hänvisar Regeringen till att strategigruppen i 
sitt arbete kommer att belysa förutsättningarna för det långsiktiga bevarandet av det digitala 
kulturarvet. 
 
 
Förslag:   
Regeringen tillsätter en utredare med uppgift att analysera kulturarvsmyndigheternas 
tekniska behov för det långsiktiga digitala bevarandet och möjligheterna till en nationell 
samverkan om IT och kulturarvet.  
 
 
 



 11

En nationell handlingsplan för digitalt bevarande 
 

Den accelererande tekniska utvecklingen med allt kortare innovationscykler gör behovet av 
snabba och kraftfulla insatser akut för att undvika för samhället och medborgarna kännbara 
förluster av digital arkivinformation. Dagens metoder betraktas av många som kortsiktiga 
lösningar på långsiktiga problem. Det finns heller inga snabba tekniska lösningsmodeller i 
sikte. EU-projektet DigiCULT har istället påvisat att den potentiella förlusten av data ökar 
med graden av komplexitet i systemlösningar och dataobjekt.  

Riksarkivet har en dubbel roll i det digitala bevarandet som både en kulturarvsinstitution 
och en administrativ aktör, som övervakar den övriga statliga förvaltningen. De senaste 
årens utveckling mot en elektronisk förvaltning har tydliggjort beroendeförhållandet mellan 
kulturarvsperspektivet och förvaltningsperspektivet. E-förvaltningen som koncept kräver att 
medborgarna litar på att myndigheterna hanterar och använder den digitala informationen 
på ett säkert och tillförlitligt sätt. Ytterst bygger tilliten på medborgarnas möjligheter till 
insyn och på trovärdigheten i förvaltningen agerande.  

Det innebär att myndigheterna för sina digitala handlingar måste kunna bl.a.  

• garantera deras autenticitet över tid,  

• fysiskt och teknisk bevara dem över tid, 

• återsöka och göra dem tillgängliga över tid. 

Myndigheterna klarar av att göra detta med sina traditionella pappersbaserade arkiv. Klarar 
de inte att göra motsvarande med sina digitala handlingar, så riskerar den elektroniska 
förvaltningen att få allvarliga problem – och risken är därmed uppenbar att det heller inte 
blir något digitalt kulturarv kvar att bevara. En förutsättning för att lyckas är att ha som 
utgångspunkt att det digitala bevarandet är en angelägenhet för hela den offentliga 
förvaltningen och inte bara en fråga för enskilda myndigheter och departement. 

Statskontoret har här presenterat förslag till åtgärder för en sammanhållen elektronisk 
förvaltning, där man pekar på vikten av att i denna lyfta fram och se arkivaspekterna och 
långtidslagring av elektronisk information som en central del. Genom samordning går det 
också att uppnå kostnadseffektiva lösningar på problemen. Alternativet att var och en själv 
skall utveckla system för långtidslagring blir dyrt och är inte försvarbart ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Översiktliga beräkningar byggda på Försäkringskassans 
kostnader för utvecklingen av sitt elektroniska arkiv pekar på en besparingseffekt på flera 
hundra miljoner, om man ser till hela statsförvaltningen.    

Grundläggande för hanteringen av hela frågan är att formulera en långsiktig handlingsplan 
för bevarande av elektronisk information. Planen måste anknyta till EU:s motsvarande 
handlingsplaner för digitalisering och digitalt bevarande. Den måste också vara 
synkroniserad med satsningen på den elektroniska förvaltningen liksom motsvarande 
satsningar på digitalt bevarande inom biblioteks- och museiområdet. Den bör innehålla 
moment som bevarandestrategier för olika typer av elektronisk information, inventering av 
befintliga och planerade IT-system inom statsförvaltningen som bör bli föremål för 
bevarande, utarbetande av kostnadsmodeller och konsekvensanalyser, planer för 
personalförsörjning samt identifiering och prioritering av forskning- och 
utvecklingsinsatser.  

En nationell handlingsplan för digitalt bevarande måste också omfatta den 
sektorsövergripande samverkan mellan kulturarvsinstitutioner som behandlats ovan och 
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skulle därtill bli ett viktigt styrmedel vid fördelningen av resurser till olika former av 
digitaliseringsprojekt.  

 

 
Förslag: 
Riksarkivet får i uppdrag att i samverkan med Verket för förvaltningsutveckling och de 
nationella kulturarvsinstitutionerna på biblioteks- och museiområdet utarbeta en nationell 
handlingsplan för det digitala bevarandet. Av planen skall framgå hur det övergripandet 
ansvaret är fördelat på nationell nivå samt vilka åtgärder som skall vidtas på kort och lång 
sikt. 
 
 
Forskning och utveckling 
 
Det primära i dagsläget är att etablera ett framåtsyftande och praktiskt fungerande arbetssätt 
för att säkra, leverera och tillgängliggöra digitala handlingar som man bedömer som viktiga 
för att värna rättssäkerheten och dokumentera vår samtid. Som utgångspunkt kan tas t.ex. 
den vision och handlingsplan som presenterades av den särskilda referensgruppen till 
arkivutredningen Arkiv för alla. Gruppens förslag ligger i linje med vad som håller på att 
införas i andra länder såsom t.ex. USA, Storbritannien och Australien, där detta görs som 
väl integrerade delar i deras generella e-förvaltningssatsningar. Även i våra nordiska 
grannländer, särskilt Danmark och Norge, sker en motsvarande utveckling.  

Metodutveckling för att få redskapen  
Grundläggande för att kunna realisera referensgruppens vision och handlingsplan är att 
utveckla modeller, metoder och rutiner för hur digital information skall beredas i själva 
arkivbildningsstadiet för att på ett smidigt sätt kunna tas tillvara och bevaras för framtida 
bruk. Här ingår bl.a. metoder för informations- och systemanalys, hantering av metadata 
rörande autenticitet och gallring samt utveckling av mer eller mindre automatiska 
leveransrutiner.  

Man behöver med utgångspunkt i ett antal praktikfall – representativa för några olika inom 
statsförvaltningen vanligt förekommande systemtyper som exempelvis ärende- och 
dokumenthanteringssystem och ekonomisystem – utveckla en generell leveransrutin för 
digitala handlingar, inklusive digitalt ljud och bild. Därtill kommer metodutveckling kring 
arkivvetenskapliga frågor som t.ex. systemanalys, beskrivnings- och förteckningsmetodik, 
systemdokumentation, hur man säkrar informationens autenticitet. Arkivvetenskaplig 
grundforskning är central både på kort och lång sikt som bas för utveckling av 
ändamålsenliga tekniska lösningar. 

När modeller och metoder verifierats skall utvecklingsarbetet resultera i praktiska ”verktyg” 
som kravspecifikationer, checklistor och utvidgade föreskrifter och allmänna råd från 
Riksarkivet för långtidslagring av elektronisk information för den offentliga sektorn. I 
införandefasen hos berörda myndigheter bör först de system i den offentliga förvaltningen 
som är i drift eller planeras bli tagna i drift förses med interna eller externa funktioner, som 
kan generera rekommenderade arkivformat.  

De äldre IT-systemen 
Från IT-system som tagits ur drift skall man sedan försöka överföra innehållet till 
motsvarande arkivformat. I det senare fallet måste man vara beredd på att inte kunna rädda 
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all information till vilket pris som helst utan snarare från fall till fall ställa 
bevarandekostnaderna mot såväl rättsäkerhet som forskningsbehov och kulturhistoriska 
värden. Även alternativa strategier baserade på analoga lagringsformat som papper och 
mikrofilm kan här komma till användning. Detta arbete kommer att ställa större krav på 
arkivpersonalen vid berörda myndigheter och måste därför kompletteras med program för 
vidareutbildning för denna grupp.  

Mottagning och tillgängliggörande 
Arkivmyndigheternas mottagnings- och kontrollfunktion skall utvecklas i enlighet med de 
intentioner som angetts tidigare i denna rapport. Beroende på den snabba tekniska 
utvecklingen behövs en dynamisk kontrollfunktion, där delar byts ut efterhand som nya 
format tillkommer eller gamla försvinner. Det är också nödvändigt att utveckla särskilda 
verktyg som arkivlevererande myndigheter kan använda för att själva kontrollera  
leveransen innan den sänds till arkivmyndigheten. 

Tanken är vidare att utveckla en tillgängliggörandemodell som med utgångspunkt i det 
väldefinierade leveransformatet med tillhörande stilformulär och dokumentation i idealfallet 
utan vidare bearbetning kan tillgängliggöras och nås via Riksarkivets och landsarkivens 
webbaserade sökdatabaser. Exempelvis skulle en sökning vid Försäkringskassan kunna visa 
att det finns ett digitalt diarium från 2004 som levererats till Riksarkivet. Genom att följa 
länken till detta diarium ges forskaren möjlighet att via webbgränssnittet också söka i det 
och därmed få fram antingen en digital handling eller en hänvisning till en pappershandling 
som kan beställas fram för användning i Riksarkivets forskarsal. 

Det forsknings- och utvecklingsarbete som skisserats här faller väl inom ramen för den 
verksamhet som nu håller på att byggas upp inom det tidigare beskrivna LDB-centrum. 
Men verksamheten där saknar än så länge en långsiktig och stabil finansiering. En statlig 
basfinansiering skulle säkerställa den framtida verksamheten. Eftersom det redan finns 
forsknings- och utvecklingsresultat framme, skulle en riktad insats av detta slag relativt 
snabbt kunna omsättas i praktiska lösningar. 

En internationell överblick 
Problemet med att ta tillvara resultatet av den digitala revolutionen är som tidigare sagts 
inte unikt för Sverige utan engagerar kulturarvsmyndigheter runt om i världen5. Till skillnad 
från Sverige har man på flera håll utomlands investerat betydande belopp för att komma 
tillrätta med problemet. Några exempel kan vara klargörande.  

Den norska regeringen har insett hotet av samhällets digitala minnesförlust, och i en 
stortingsmelding den 17 december 1999 angavs regeringens mål vara att rusta arkiv, 
bibliotek och museer för att motverka bl.a. detta genom att förstärka anslaget med 414 
miljoner NOK de kommande fem åren.  

I USA har National Archives and Records Administration (NARA) fått drygt 300 miljoner 
USD för att inom ramen för forskningsprogrammet the Electronic Records Archives (ERA) 
bygga ett framtidssäkert digitalt arkiv för federala myndigheters handlingar. Library of 
Congress har därtill, i anslutning till ett nationellt uppdrag, fått ytterligare 100 miljoner 
USD för att i samarbete med näringslivet ta ett gemensamt grepp kring långsiktig digital 
arkivering.  

Rigsarkivet i Danmark har genom särskilda resultatkontrakt, upprättade mellan 
Kulturministeriet och Statens Arkiver, någorlunda kunnat balansera resursbehovet för de 
                                                 
5 För en mer ingående omvärldsanalys se vidare Digital Preservation in Archives: An Overview of Current 
Research and Practices, som gjorts för LDB-projektets räkning och ovannämnda bilaga 2 i Arkiv för alla. 
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uppgifter som skall utföras. Bl.a. förstärktes IT-avdelningen till att omfatta drygt 30 
personer för att kunna axla bevarandefrågan. Avslutningsvis kan även det tidigare omtalade 
PROTEAN-projektet nämnas. Projektet har i sin ansökan till EU angivit en budget på drygt 
100 miljoner SEK för att kunna vidareutveckla bl.a. tankegångarna i LDB-projektet till en 
mer generell bevarandemodell. 

Kostnadsområden 
Kostnaderna för att framgångsrikt kunna bevara digitala handlingar omfattar flera 
samverkande områden. Ett sådant område är forskning och utveckling för att få en 
bevarandemodell på plats och för att därefter ha en fortlöpande teknikbevakning och 
uppdatering av metoder och lösningar för att kunna ta hand om nya fysiska och logiska 
format.  

Ett annat stort kostnadsområde avser införandet av en bevarandemodell hos myndigheter 
och andra som producerar digitala data och att genom kunskapsutbyte, utbildning och hjälp 
till självhjälp vidmakthålla och vidareutveckla behövlig kompetens hos arkivbildarna. Det 
nyligen inrättade LDB-centrum blir här en viktig pusselbit.  

Ett tredje område är kostnaderna hos arkivmyndigheter och andra kulturarvsmyndigheter 
för att ta emot, lagra och tillgängliggöra digitala handlingar. 

Det är viktigt att understryka att detta är en angelägenhet för hela kulturarvssektorn. 

 

 
Förslag:  
Riksarkivet får i uppdrag att tillsammans med de andra kulturarvsinstitutionerna utreda och 
ge förslag på de resurser för den särskilda forskning och utveckling som behövs på kort och 
lång sikt för att komma tillrätta med bevarandet av digitala handlingar. 
 
 
 
Gemensam teknisk plattform 
 
Parallellt med forsknings- och utvecklingsarbetet är det nödvändigt att utveckla en för den 
offentliga sektorn gemensam teknisk plattform samt standarder för datautbyte och rutiner 
för masslagring av elektronisk information. Resultatet bör baseras på tillgängliga 
kommersiella produkter och utvecklas i nära samarbete med landets ledande tekniska 
universitet och högskolor samt de delar av näringslivet som har mest erfarenhet på området.  
 
Plattformen skall vara skalbar och så flexibel att den både kan anpassas efter tillväxten på 
digital information och kunna användas av större och mindre arkivförvarande 
organisationer och institutioner inom och utom den offentliga sektorn. Detta är av största 
betydelse, eftersom endast det statliga området torde ha den helhetsbild och normfunktion 
som i praktiken kan föra frågan vidare.  
 
Här tillkommer även behovet av en säker och effektiv kommunikation mellan myndigheter 
för leverans och tillgängliggörande av elektronisk information t ex via SHS (Spridnings och 
hämtningssystem) eller SGSI (Swedish Government Secure Intranet) , vilket också betonats 
av Statskontoret i sitt förslag till elektronisk förvaltning.  
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Förslag: 
Riksarkivet får i uppdrag att tillsammans med andra aktörer inom offentlig sektor, 
forsknings- och utvecklingsområden samt näringslivet utarbeta en modell till gemensam 
teknisk plattform för hur digitala handlingar skall lagras och på ett säkert sätt kunna 
överföras mellan myndigheter. 
 
 
 
Förstärkning och effektivisering av Riksarkivets och landsarkivens  
organisation 
 
Det är uppenbart att utvecklingen på IT-området kommer att fortgå med oförminskad 
hastighet och att de statliga arkivmyndigheterna, för att hantera det digitala bevarandet, 
kontinuerligt måste bedöma utvecklingen och besluta om relevanta åtgärder. Digital 
information växer, lever och dör, och så gör även de system som hanterar informationen.  
 
Uppgiften att hålla den digitala informationen i användbart skick över tid kräver en 
fortgående anpassning av arkivmyndigheternas verksamhet, strategier och tekniska 
lagringssystem. I stället för att enbart upprätta planer för att uppnå permanenta lösningar 
måste de som är satta att praktiskt bevara den digitala informationen se sin verksamhet som 
ett ekosystem, i ständig förändring för att finna en balanspunkt. Man skall naturligtvis 
kontinuerligt identifiera konsekvenserna av den pågående utvecklingen och översätta dem 
till adekvata strategier med åtföljande handlingsplaner, men i botten behöver Riksarkivet 
och landsarkiven en stabil strategi för att rent materiellt kunna hantera en ständigt pågående 
förändring.  
 
Denna dynamiska process måste stödjas av en effektiv intern organisationsstruktur. Oklara 
frågor måste utredas fortlöpande och vid behov initiera forsknings- och utvecklingsinsatser 
– samtidigt som den normala driften måste fortsätta. Många av de problem som 
identifierades för flera år sedan kvarstår fortfarande. Balanserna för ADB-leveranser är 
stora och handläggningstiderna långa.  
 
Från forskarhåll har man också sedan flera år rest krav på ett lätt och användarvänligt sätt 
att få ta del av innehållet i ADB-upptagningar som överlämnats till Riksarkivet, och 
erfarenheten visar att komplicerad åtkomst minskar det faktiska nyttjandet i forskningssyfte. 
De statliga myndigheterna har önskemål om allt tidigare leveranser ur sina system, vilket 
betyder information som är mellan två till fem år gammal. 
  
Tillsyns- och rådgivningsverksamheten har i och med senare års omfattande 
omstrukturering och genomgripande datorisering inom förvaltningen satts under hård press 
Man hinner inte vägleda myndigheter i hur de skall hantera långtidslagring av digital 
information, utan myndigheterna måste ta ansvar för sina digitala handlingar under längre 
tid och själva finna fram till lämpliga metoder för digitalt bevarande. Det finns därmed stor 
risk för såväl minskad tillgänglighet som informationsförluster. Även normeringsarbetet 
berörs av dessa förändringar. Den hastighet med vilken IT-tekniken utvecklas gör att 
Riksarkivets föreskrifter inom området revideras kontinuerligt. De senaste ändringarna 
trädde i kraft 2003 och för närvarande remissbehandlas ytterliggare ändringar och tillägg.  
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Riksarkivet och landsarkiven har påbörjat ett processinriktat arbetssätt kring digitalt 
bevarande – från tillkomsten av informationen hos arkivbildarna till lagringen hos 
arkivmyndighet – som måste stödjas med ett kontinuerligt tillflöde av resurser. I det tidigare 
avsnittet med förslag om en nationell handlingsplan pekas på den besparingspotential som 
ligger i att arkivmyndigheterna tar ett övergripande ansvar för det digitala bevarandet inom 
den statliga förvaltningen. Här finns ett ekonomiskt utrymme som kan utnyttjas för att 
förstärka och effektivisera den del av arkivmyndigheternas verksamhet som är involverad i 
det digitala bevarandet. 
 
 
 
Förslag: 
Riksarkivet får i uppdrag att ge förslag på en modell för att ekonomiskt, personellt och 
strukturellt förstärka Riksarkivets och landsarkivens organisation för arbete med digitalt 
bevarande. Förstärkningen skall finansieras med de besparingar som uppstår hos de 
arkivbildande myndigheterna genom arkivmyndigheternas ökade verksamhet på IT-
området. 
 
 

Åtgärder för att tillgodose den regionala informationsförsörjningen 
 
Långsiktigt digitalt bevarande kräver samarbete och erfarenhetsutbyte mellan såväl 
offentliga myndigheter som kulturinstitutioner och dessutom på både nationell och regional 
nivå. Under de senaste årtiondena har den svenska förvaltningen genomgått stora 
förändringar. Till de faktorer som har drivit på förändringsarbetet hör omfattande 
besparingar, en ändrad syn på offentlig verksamhet, Sveriges inträde i den europeiska 
unionen och inte minst den dynamiska utvecklingen inom IT-området.  
 
Nära nog alla centrala, regionala och lokala myndigheter har på kort tid förändrats på ett 
sätt som inneburit att statliga verksamheter delats upp, slagits samman, krympts eller lagts 
ned. I flera fall har centrala och regionala myndigheter sammanförts till en enda myndighet 
– i dag en mycket tydlig tendens. Myndigheter som har behållit den regionala förvaltningen 
har i allmänhet skapat större regioner omfattande flera län eller delar av län. En ny syn på 
statsförvaltningen som en koncern har också, tillsammans med ambitionen att sätta 
medborgaren i centrum, förstärkt en ökad samverkan över myndighetsgränserna. 
Inriktningen har alltmer blivit att skapa ett gemensamt “ansikte” gentemot medborgare och 
företag. Även EU-inträdet bidrar till ett behov av myndighetsöverskridande samarbete. 
Samverkan har varit ett sätt att möte en annan förvaltningsstruktur än den svenska. 
 
För regionerna innebär detta många gånger en centralisering av informationshanteringen till 
gemensamma system, som bryter kontinuiteten i det tidigare decentraliserade sättet att 
samla och sammanställa data. Folkbokföringen är här ett utmärkt exempel, där den enskilde 
på lokal nivå (pastorsämbetet) kunde ta del av uppgifter som rörde förhållanden på hans 
eller hennes hemort. Uppgifterna sammanställdes sedan och kunde på aggregerad nivå 
utgöra underlag för beslut centralt i samhället.  
 
I dag är situationen den omvända. Lokala data matas direkt in i centrala system, ibland utan 
metadata som möjliggör sammanställningar på lokal eller regional nivå. Vi riskerar därmed 
att det uppstår en blind fläck i framtidens forskning men även rättsförluster för dagens 
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medborgare. Detta kan dock balanseras om de statliga arkivmyndigheterna ges möjlighet att 
delta i eller yttra sig över uppbyggnaden av de centrala statliga informationssystemen för att 
bevaka att uttagsmöjligheter och systemstrukturer tillgodoser de regionala och lokala 
behoven. Landsarkiven har här en betydelsefull roll som företrädare för lokalsamhället. 
 
På regional nivå har det på flera håll också påbörjats ett aktivt samordningsarbete för att 
bättre tillgodose lokalsamhällets informationsbehov. Ett exempel är REDA-projektet i 
Skåne där Region Skåne, kulturarvsmyndigheter, kommuner, Lunds universitet och statliga 
myndigheter (bl.a. Polisen) samarbetar i Arkivcentrum Syd. Det tidigare nämnda LDB-
centrum kan få en betydelsefull som stödjepunkt för regionala initiativ av detta slag. 
 
 
Förslag: 
Riksarkivet och landsarkiven ges större möjligheter att delta i utvecklingen av eller yttra sig 
över systemstrukturer och uttagsmöjligheter i de statliga myndigheternas IT-system för att 
bevaka att även behovet av regional informationsförsörjning tillgodoses. 
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