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Abstrakt 

Arkiv från myndigheter som upphört ska överlämnas till den myndighet som 

övertagit verksamheten. Delar av arkivet införlivas ibland i den nya myndighetens arkiv 

då handlingarna fortsatt behövs i verksamheten, medan huvuddelen av arkivet avslutas 

och överlämnas för förvaring utan att införlivas. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 

överlämnande och införlivande av arkiv i samband med att myndigheter upphör kan 

förstås i förhållande till proveniensprincipen. En enkätundersökning har genomförts 

med myndigheter som mottagit handlingar från en annan myndighet som upphört. 

Uppsatsen visar att det finns en brist i myndigheternas kunskap om regelverket kring 

överlämnande och införlivande av handlingar. Detta leder till att sambandet mellan 

handlingarna och den ursprungliga arkivbildaren inte upprätthålls eftersom tillräckliga 

åtgärder inte görs. Resultatet visar att det finns en bristande dokumentation kring 

överlämnade och införlivade handlingar vilket leder till att det blir svårt att förstå 

ordningen i arkiven. Myndigheternas bristande medvetenhet gör att de inte kan lämna 

uppgifter om arkiv och handlingar som de förvarar och ansvarar för. Uppsatsen visar 

också att handlingarnas format påverkar hur de hanteras vid överlämnande och 

införlivande. Databaser och system införlivas i högre grad än handlingar av annat 

format utan att tillräckliga åtgärder görs för att upprätthålla proveniensen. Vidare visar 

uppsatsen på hur den förändrade myndighetsstrukturen, där myndigheter ofta läggs ner 

men verksamheten fortsätter hos en ny myndighet ger upphov till nya frågor kring 

tolkningen av proveniensprincipen. Den traditionella tolkningen att en myndighet utgör 

en arkivbildare är inte alltid tillämpningsbar då gränsen för när en myndighet upphör 

ofta är oklar. 

 

 

Nyckelord: Proveniensprincipen, avslut av arkiv, överlämnade arkiv, införlivade arkiv, 

offentlig förvaltning, myndighetsarkiv, statliga arkiv, digitalisering
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Inledning 

Proveniensprincipen har länge varit central inom arkivteorin. Den består av två 

delprinciper. Den ena är principen om att varje arkivbildares arkiv ska hållas samlat och 

avgränsat från andra arkiv. Den andra är principen om att den ursprungliga ordningen 

ska bibehållas, dvs. arkivet ska hållas ordnat så som det uppkommit och ordnats i 

verksamheten.1 I Sverige fick den sitt genombrott redan vid 1900-talets början, 

framförallt genom Emil Hildebrandt som framhöll ”En arkivhandlings värde beror i 

väsentlig mån på dess ursprung, på afsikten med dess uppsättande eller förvarande.”2 

Sedan dess har proveniensprincipen haft ett starkt fäste inom den svenska arkivteorin 

och även kommit att påverka hur den svenska arkivlagstiftningen utformats. Den 

grundläggande tanken är en myndighet, ett arkiv. Arkivlagstiftningen gör också 

myndigheten ansvarig för sitt arkiv, vården och ordnandet av det.3 

När en myndighet upphör och verksamheten inte fortsätter överlämnas arkivet till 

arkivmyndigheten. Men i de flesta fall där myndigheter upphör fortsätter verksamheten 

eller delar av den hos en annan myndighet. Det är då den myndigheten som ska överta 

arkivet.4 Den största delen av arkivet hålls oftast skilt och anses utgöra ett eget arkiv. De 

handlingar som behövs i den fortsatta verksamheten införlivas i den mottagande 

myndighetens arkiv.5 

Tillvägagångssättet vid överlämnande och införlivande av arkiv mellan statliga 

myndigheter regleras av bestämmelser i lagtexter och av de föreskrifter som Riksarkivet 

                                                 

1 Jennifer Douglas, ”Origins: Evolving Ideas about the Principle of Provenance” i Currents 

of Archival Thinking, red. Terry Eastwood och Heather MacNeil (Santa Barbara: Libraries 

Unlimited, 2010), 24. 
2 Emil Hildebrandt. Om den s. k. ursprungsprincipens tillämpning vid ordnande af 

offentliga arkiv. Meddelanden från svenska riksarkivet 1902, 88.  
3 Claes Gränström, ”Arkivteori” i Arkivvetenskap, red. Anna Christina Ulfsparre (Lund: 

Studentlitteratur 1995), 17. 
4 Riksarkivet ”Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas” (Stockholm 2010), 1. 
5 Bengt Danielson, ”Ordnande och redovisning” i Arkivvetenskap, red. Anna Christina 

Ulfsparre (Lund: Studentlitteratur 1995), 142. 
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utfärdar. Statlig praxis i arkivfrågor har i Sverige kommit att bli vägledande även för 

andra sektorer.6 Det gör statlig arkivhantering till ett särskilt intressant studieobjekt. 

Det har länge funnits en uppfattning om att myndigheter, framförallt statliga, haft 

en stabilitet och struktur som gjort avgränsningsproblematiken gällande arkiv och 

arkivbildare mindre komplicerad än för den privata sektorn.7 Det finns skäl att 

ifrågasätta om den bilden fortfarande stämmer, om den någonsin har varit sann. I den 

offentliga sektorn idag kan gränserna mellan olika organisationer vara svåra att urskilja. 

Ett ökat samarbete mellan organisationer gör att det ibland är svårt att avgöra var den 

ena börjar och den andra slutar.8 Även när myndigheter upphör kan vara svårt att 

avgöra. En myndighet kan upphöra till följd av att verksamheten helt upphör, men det 

vanligaste är att verksamheten fortsätter hos någon annan myndighet, eller i någon 

annan typ av organisation. Det kan också vara så att delar av verksamheten läggs ner 

och att delar av den fortsätter hos en annan myndighet, att verksamheten delas upp på 

flera myndigheter eller organisationer eller tvärtom att fler myndigheter genomgår en 

sammanslagning till en enda.9 Det har skett en stor minskning av antalet statliga 

myndigheter sedan 1990-talet. Detta har påverkat Riksarkivets arbete, eftersom stora 

resurser fått läggas på att ta hand om arkiven från de upphörda myndigheterna i de fall 

då de inte överlämnats till den myndighet som övertagit verksamheten.10 Förändringar i 

samhället och strukturen på den offentliga förvaltningen har gjort hanteringen av 

avslutade arkiv till en aktuell fråga.  

Ytterligare en förändring som gör ämnet aktuellt är den ökande digitaliseringen. 

Digitaliseringen har påverkat stora delar av arkivteorin och lett till att många gamla 

sanningar ifrågasatts. Att handlingar allt oftare skapas och bevaras digitalt har lett till 

                                                 

6 Ibid. 133-134. 
7 Gränström, 17. 
8 Tom Christensen, Per Lægreid och Paul G. Roness, Organisationsteori för offentlig sektor 

(Malmö: Liber 2005), 16. 
9 Ekonomistyrningsverket, ”Handledning Myndighet startar - myndighet upphör, Att 

hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt 

perspektiv” (2014), 24. 

http://www.esv.se/contentassets/8cb981c431374f249da6ac36f3587a56/2014-57-myndighet-

startar-myndighet-upphor.pdf  
10 Riksarkivet ”Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas”, 1. 

http://www.esv.se/contentassets/8cb981c431374f249da6ac36f3587a56/2014-57-myndighet-startar-myndighet-upphor.pdf
http://www.esv.se/contentassets/8cb981c431374f249da6ac36f3587a56/2014-57-myndighet-startar-myndighet-upphor.pdf
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nya frågor och problem.11 Digitaliseringen utgör därför ytterligare en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid överlämnande och införlivande av arkiv. 

Tillvägagångssättet vid överlämnande och införlivande har bara delvis berörts i 

tidigare forskning. Uppsatsen kan därför tillföra ny kunskap om ett hittills relativt 

outforskat område där stora förändringar som ändrad myndighetsstruktur och en ökad 

digitalisering av arkivmaterialet har haft inverkan. 

Syfte 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur överlämnande och införlivande av arkiv i 

samband med att myndigheter upphör kan förstås i förhållande till proveniensprincipen. 

I det ingår att undersöka hur regelverket kring överlämnande och införlivande förhåller 

sig till proveniensprincipen och hur de myndigheter som mottagit arkiv efterlever dessa. 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställning använts: 

Hur överlämnas och införlivas handlingar från upphörda myndigheter, och vilken 

medvetenhet finns hos mottagande myndigheter kring överlämnande och införlivande? 

 

Relaterad forskning 

Bengt Danielson har beskrivit de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund 

för traditionen att vid omorganiseringar avsluta arkiv och visat exempel på vad det får 

för praktiska konsekvenser. Danielson diskuterar hur myndighetsstrukturen i Sverige 

under senare tid har genomgått förändringar som innebär att arkiv avslutas. 

Förändringarna rör framförallt ansvarsfördelning och nya organisationsformer och 

endast i mindre grad förändringar i verksamhet.12 Danielson lyfter fram svårigheterna 

som kan uppstå då arkiv ska avslutas, ofta under tidspress: då arkiven sällan är ordnade, 

är det svårt att avgöra vad som ska föras till det avslutade arkivet och vad som ska 

införlivas i den nya organisationen. Dessutom kan omorganisationer i sig påverka och 

försvåra möjligheten att få en överblick över arkivbestånden.13 Med tullmyndigheterna 

                                                 

11 John Ridener, From polders to Postmodernism: A Consice History of Arhival Theory 

(Duluth, Minn: Litwin Books, 2009), 102-104. 
12 Bengt Danielson, ”The Art of Closing Archives: Some Aspects of Centrally Directed 

Archives Creation in the State Administration of Sweden”, Comma, (nr 2004:1),163-171. 
13 Ibid. 168. 
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som exempel diskuteras också följderna av att arkiv avslutas, många gånger till följd av 

återkommande omorganiseringar. Danielson visar på hur tullen i Sverige sen 1980-talet 

genomgått ett antal omorganiseringar där man valt att bryta arkivbildningen. Detta 

menar Danielson kan få konsekvenser för överblickbarheten och förståelsen av 

arkivet.14  

Riksarkivet har undersökt dokumenteringen hos myndigheter vid införlivande och 

överlämnande av arkiv hos statliga myndigheter och sammanfattat det i en rapport.15 

Undersökningen fokuserar på dokumentationen kring införlivande och överlämnande i 

myndigheternas arkivredovisning. Både överlämnande och mottagande myndigheters 

arkivredovisning omfattas. Tidsperioden som undersöks är överlämnanden 

dokumenterade i föreskrifter utgivna mellan 1994-2007. Den huvudsakliga slutsatsen 

som lyfts fram i rapporten är att regelverket inte efterlevs och att det bland annat kan 

bero på att det helt enkelt saknas kunskap om vad begreppen överlämna och införliva 

innebär i arkivsammanhang. Dessutom, menar författarna fokuserar myndigheterna på 

att dokumentera det som är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv: dokumentationen har 

större fokus på verksamheten än på handlingarna i sig. Undersökningen visar också att 

trots bristfällig dokumentation är spårbarheten när det gäller större handlingsbestånd 

relativt god. Det går utifrån myndigheternas dokumentation att förstå vad som 

överlämnats på en övergripande nivå. Däremot menar man att det är svårare att 

eftersöka och hitta enskilda handlingar.16  

Maria Kallberg har i sin avhandling The Emperor’s New Clothes: Recordkeeping in 

a New Context undersökt den framväxande e-förvaltningen inom svensk offentlig sektor 

i relation till arkivlagstiftningen. Kallberg menar att det råder en brist på medvetenhet 

om lagkraven i arbetet med e-förvaltningen. Hos myndigheterna har arkivfrågorna fått 

stå tillbaka medan verksamhetsnyttan prioriterats. Bristen på medvetenhet om dessa 

                                                 

14 Ibid. 169-170. 
15 Riksarkivet, ”Dokumentation av överlämnande och införlivande i statliga myndigheters 

arkivredovisning: Slutrapport från arbetsgrupp om införlivande och överlämnande” (Stockholm, 

2010) 
16 Ibid. 20-21. 
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frågor kan leda till konsekvenser för bland annat allmänhetens rätt till insyn enligt 

offentlighetslagstiftningen.17 

Tarvo Kärberg har skrivit om hur metadata kan användas för att säkerställa att 

handlingars kontext och ursprung bevaras. Han har gjort en fallstudie som behandlar 

hanteringen av handlingar efter det att ett departement avskaffades. Verksamheten 

delades upp och övertogs av olika delar av regeringen. Genom att använda metadata 

kunde handlingarnas proveniens bibehållas. Kärberg menar att det förebyggande arbetet 

är viktigt, och att man redan på ett tidigt stadie måste vidta åtgärder och skapa system 

där metadata kan föras till informationen.18 

Metod och avgränsningar 

Studien avser överlämnande och införlivande mellan statliga myndigheter där den 

överlämnande myndigheten upphört men verksamheten fortsätter hos annan myndighet. 

Problematiken kring gränsdragningar mellan arkiv, tolkningar av proveniensprincipen 

och när arkiv ska avslutas är inte enbart begränsad till statliga myndigheters arkiv utan 

rör även kommunala och enskilda arkiv. En studie som även omfattade andra 

organisationers arkiv skulle dock bli för omfattande för att rymmas inom ramen för 

denna uppsats, varför en avgränsning är gjord till enbart statliga myndigheter.  

Undersökningen har gjorts genom att en enkät skickats ut till de myndigheter som 

mottagit arkiv eller delar av arkiv från en annan myndighet som upphört. Urvalet 

gjordes genom en granskning av Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-

MS) utfärdade under åren 2005-2014. Föreskrifterna finns tillgängliga på Riksarkivets 

hemsida. I de eventuella fall föreskrifter inte publicerats på hemsidan har de heller inte 

tagits med i undersökningen. För att uppfylla studiens syfte är det inte nödvändigt att 

göra en absolut heltäckande undersökning av samtliga överlämnanden som skett, varför 

en genomgång av de föreskrifter som finns publicerade på hemsidan bedömts 

tillräckligt. Valet av undersökt tidsperiod gjordes med utgångspunkt i att få tillräckligt 

stort underlag för studien. 2014 utfärdades bara ett fåtal RA-MS kring överlämnande 

och införlivande och ingen av dem föll inom det slutliga urvalet varför det inte finns 

                                                 

17 Maria Kallberg, The Emperor’s New Clothes: Recordkeeping in a New Context 

(Sundsvall: Mittuniversitet, 2013) 
18 Tarvo Kärberg, ”Digital preservation of knowledge in the public sector: a pre-ingest tool” 

i Archival Science (nr 2015:1) DOI: 10.1007/s10502-013-9211-z  
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några svar från det året. En förklaring till detta är att under 2014 verkar inga 

myndigheter ha lagts ner.19  

Cirka 200 RA-MS rörande överlämnande och införlivande utfärdade 2005-2014 har 

gåtts igenom. Av dessa sorterades de som inte rörde överlämnande från upphörda 

myndigheter bort. Att avgöra när en myndighet upphört är inte alltid en okomplicerad 

fråga. Från 2008 och framåt för Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik över svenska 

myndigheter där även nedläggning av myndigheter registreras.20 Statistiken från SCB 

har i vissa fall fungerat vägledande för urvalet, men ej styrt det helt utan även andra 

avvägningar har gjorts vid bedömningen. I en del fall har den mottagande myndigheten 

också lagts ner, varför dessa också valts bort, även de organisationer som inte är 

myndigheter, exempelvis a-kassor, har valts bort. Myndigheter med uppdrag att avsluta 

en nedlagd myndighet eller introducera en nybildad myndighet ingår i studien endast i 

de fall de fungerat som en länk i förmedlingen av arkiv från en myndighet till en annan 

som övertagit verksamheten eller delar av den. Likaså har det överlämnande som 

skedde från landsarkiven till Riksarkivet då de gick samman i en myndighet valts bort 

eftersom Riksarkivet som arkivmyndighet och utfärdare av föreskrifterna utgör ett icke 

representativt fall. De fall en föreskrift rört enbart enstaka handlingar har inte heller 

tagits med i undersökningen. Utöver dessa har ytterligare ett tiotal fall valts bort, det är 

fall där det varit komplicerat att förstå hur överlämnandet skett, till vem och var. Dessa 

typer av överlämnande skulle visserligen vara intressanta att studera utifrån uppsatsens 

syfte men har bedömts för tidskrävande inom ramen för denna undersökning.  

Att studien genomfördes som enkätundersökning var ett val som baserades på olika 

faktorer. Dels är enkäter ett effektivt sätt att få in många svar, vilket ger ett bättre 

underlag för tolkning. Dels ger användandet av enkäter möjligheten att ha fasta 

svarsalternativ.21 Att svarsalternativen är givna gör det lättare att jämföra dem med 

varandra och identifiera mönster och tendenser.  

                                                 

19 Statistiska centralbyrån ”Det allmänna myndighetsregistret” 

http://www.myndighetsregistret.scb.se/Arsstatistik.aspx  
20 Ibid. 
21 Lars Karlsson, Vad är offentlig förvaltning? (Lund: Studentlitteratur 2014), 89-90. 

http://www.myndighetsregistret.scb.se/Arsstatistik.aspx
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Enkäten finns bifogad som bilaga 1.22 De myndigheter som har besvarat enkäten 

och ingår i undersökningen är: Arbetsförmedlingen, Boverket, 

Diskrimineringsombudsmannen, Försvarsunderrättelsedomstolen, Förvaltningsrätterna i 

Göteborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå och Växjö, Havs- och 

vattenmyndigheten, Konkurrensverket, Kungliga biblioteket, Lantmäteriet, 

Linnéuniversitetet, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Myndigheten för yrkeshögskolan, Riksgäldskontoret, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens jordbruksverk, Statens skolverk, 

Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Trafikverket, Universitets- 

och högskolerådet, Uppsala universitet och Verket för VINNOVA. Samtliga 

myndigheter som enkäten skickats till finns redovisade i bilaga 2. 

 Frågorna är till största del ja- och nej-frågor samt frågor om årtal. Enkäten 

skickades ut med e-post till den adress myndigheten uppgett på sin hemsida. I den 

medföljande e-posten uppgavs att myndigheten kontaktats därför att de mottagit 

arkiv/handlingar från en annan myndighet som upphört, och att enkäten handlade om 

tillvägagångssättet vid överlämnande och införlivande av arkiv. En hänvisning gjordes 

till den föreskrift eller de föreskrifter som innehöll beslut om överlämnandet. De 

myndigheter som omfattades av flera föreskrifter ombads ge ett separat svar för varje. 

Det förklarades också att resultatet skulle sammanställas i en uppsats i arkivvetenskap. 

Myndigheterna ombads att tillsammans med enkätsvar också skicka en kopia på sin 

arkivbeskrivning. Ingen övrig information om regelverket och innebörden av 

överlämnande och införlivande skickades med, då det ingår i undersökningens syfte att 

undersöka de mottagande myndigheternas egen kunskap och förståelse kring ämnet. I 

de fall myndigheter bett om förtydligande har ytterligare information getts, om 

exempelvis vad som vanligtvis anses utgöra ett överlämnande eller införlivande. 

Undersökningens huvudsakliga källor är alltså de svar som de tillfrågade 

myndigheterna lämnat på enkätundersökningen med tillhörande e-postkonversationer 

samt arkivbeskrivningar och Riksarkivets föreskrifter och införlivande och 

överlämnande. 

                                                 

22 Numreringen av frågorna i bilaga 1 är gjord i efterhand för att göra det lättare att referera 

till dem i den löpande texten. 
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Uppsatsen har både kvantitativa och kvalitativa inslag. De inkomna svaren har 

sammanställts och presenteras i uppsatsen mer kvantitativa delar, där tabeller används 

för att visa på huvuddragen i resultatet. I de kvalitativa delarna av undersökningen 

diskuteras och tolkas svaren i förhållande till gällande föreskrifter, arkivbeskrivningar, 

lagar, tidigare forskning och arkivteori. 

 

Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är proveniensprincipen. Publicerandet av den 

nederländska arkivhandboken 1898 brukar ses som avgörande för proveniensprincipens 

intåg i arkivteorin. Det var då inte en helt ny tanke, utan hade formulerats redan på 

1840-talet i den franska statliga administrationen, men genom arkivhandboken nådde 

den större spridning. Handboken består av 100 delprinciper för hur arkiv ska ordnas, 

varav den första kommit att ses som den huvudsakliga principen. Den lyder: 

 

An archival collection is the whole of the written documents, drawings and printed 

matter, officially received or produced by and administrative body or one of its 

officials, in so far as these documents were intended to remain in the custody of that 

body of that official.23  

 

Den svenska Tryckfrihetsförordningens begrepp ”allmän handling” ligger nära 

definitionen som finns i arkivhandboken.24 Begreppet allmän handling är vidare tätt 

sammanknutet med det svenska arkivbegreppet, eftersom definitionen av en myndighets 

arkiv är främst dess allmänna handlingar.25 

Den nederländska arkivhandbokens övriga principer utgår från den första. Om 

arkivet sägs att det ska betraktas som en organisk helhet och att varje arkiv måste förstås 

utifrån dess egna förutsättningar. Arkivhandboken nämner också tillvägagångssättet då 

en organisation upphör, det framhålls då att arkivet bör följa med till den organisation 

som övertar verksamheten. Korshänvisningar av olika slag förespråkades i de fall en 

                                                 

23 Citat i Henrik Saxenius, ” Den nederländska arkivhandboken”, Arkiv, Samhälle och 

Forskning, (2006:2), 60-61. 
24 Saxenius, 61. 
25 Gränström, 17. 
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handling flyttades mellan två organisationer. Man menade vidare att arkiv skulle hållas 

ihop och inte splittras. När det gällde handlingarna i arkivet skulle de inte omordnas 

utan den ursprungliga ordningen skulle bevaras.26 Proveniensprincipen kan alltså 

sammanfattas i respekt för den yttre ordningen, dvs. att arkiv ska hållas ihop, och 

respekt för den inre ordningen, att handlingarna ska bevaras i den ursprungliga 

ordningen. 

Sedan proveniensprincipens tillkomst och spridning har otaliga tolkningar, tillägg 

och problematiseringar gjorts. Bland annat har Fia Ewald framfört några intressanta 

tankegångar. Hon menar att man förutom den inre och yttre proveniensen också bör tala 

om proveniens mellan arkivbildare. Ewald, som främst utgår från enskilda arkiv, menar 

att man visserligen bör avsluta arkivbildningen vid större omorganisationer. Däremot 

framhåller hon att proveniensen mellan arkiven bör bevaras, framförallt genom att 

försöka bibehålla en liknande seriebildning. Vidare menar hon att ordnandet bör vara 

mer dynamiskt än det är idag, eftersom olika arkiv kan kräva olika lösningar.27 

Kritik som kan betecknas som postmodern har också vuxit fram mot de mer 

traditionella tolkningarna av proveniensprincipen och dennas roll för arkivteorin. I 

artikeln ”Archivalterity: Rethinking Original Order” har Heather MacNeil diskuterat 

proveniensprincipen och dess status som överordnad princip inom arkivteorin. MacNeil 

menar att den ursprungliga ordningen som proveniensprincipen syftar till bara är en av 

många tänkbara ordningar. Hon betonar istället att arkivet är beroende av dess kontext, 

tolkning och sammanhang.28 

Proveniensprincipen fungerar i uppsatsen som en teoretisk referenspunkt, utan att 

för den skull styra undersökningen. Användningen här ligger snarare i linje med vad Fia 

Ewald uttryckt som att ”vi har haft en gemensam teoretisk föreställning om att vissa 

immatriella [sic!] värden uppnås om arkivbildningen avgränsas och ordnas efter vissa 

principer.”29 

                                                 

26 Saxenius, 58-62. 
27 Fia Ewald, ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven” Arkiv, 

Samhälle och Forskning (nr 1992:3), 9-32. 
28 Heather MacNeil, ”Archivalterity: Rethinking Original Order” Archivaria (Volym 66, 

2008) http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/13190/14459 
29 Fia Ewald, ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?” Arkiv, 

Samhälle och Forskning (nr 1997:3), 30. 
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Regelverket kring överlämnande och införlivande av arkiv 

Hur arkiv från myndigheter som upphört ska hanteras regleras i Arkivlagen, 

Arkivförordningen och i Riksarkivets föreskrifter. Enligt Arkivlagen ska arkivet från en 

myndighet som upphört överlämnas till Riksarkivet, om inte någon annan myndighet 

övertagit verksamheten.30 Någon uttrycklig skrivning om att arkiv från en upphörd 

myndighet vars verksamhet tas över av annan myndighet ska överlämnas till den 

myndigheten finns inte. I en rapport från Riksarkivet föreslås därför att ett tillägg borde 

göras i lagtexten, så att det tydligt framgår att arkiv i första hand ska överlämnas till den 

myndighet som övertagit verksamheten. Detta bland annat för att lagen misstolkats så 

att arkiv som egentligen borde överlämnats till den myndighet som övertagit 

verksamheten istället levererats till Riksarkivet.31 Någon sådan ändring har ännu inte 

gjorts.  

Enligt Arkivförordningen har Riksarkivet, som statlig arkivmyndighet, rätt att 

utfärda föreskrifter när det gäller överlämnande av arkiv till både arkivmyndigheten 

själv och till andra myndigheter.32 Det har man gjort genom utfärdandet av RA-FS 

1991:1 och senare ändrats genom RA-FS 1997:4. Enligt RA-FS 1991:1 ska en 

framställning om överlämnande av handlingar till annan myndighet göras till 

Arkivmyndigheten. Det sägs också att framställningen bör beskriva handlingarna samt 

motivera överlämnandet. Den myndighet som mottar handlingarna får också om 

särskilda skäl föreligger införliva dessa i sitt eget arkiv. För detta krävs ett beslut från 

arkivmyndigheten, annars gäller som huvudregel att myndigheten ska hålla sitt eget 

arkiv skilt från andra arkiv man förvarar.33 Bestämmelserna i RA-FS 1997:4 

överensstämmer med RA-FS 1991:1 gällande dessa punkter, men innebär ett tillägg i 

kraven på dokumentation vid överlämnande och införlivande. Vid överlämnande ska 

både den överlämnande och den mottagande myndigheten dokumentera detta i sina 

respektive arkivbeskrivningar. Vid införlivande ska det även dokumenteras i 

myndigheternas arkivförteckningar. Utöver detta finns ett råd om att noteringar även 

                                                 

30 SFS Arkivlag (1990:782) § 11. 
31 Riksarkivet ”Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas”, 8. 
32 SFS Arkivförordning (1991:446) § 11. 
33 ”Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter”, RA-FS 

1991:1, kap. 3 § 4, kap. 9 §§ 1-2. 
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bör göras i ärenderegister och andra handlingar för att det ska gå att avgöra hos vilken 

myndighet handlingen inkommit eller upprättats.34 Under perioden undersökningen 

omfattar är det RA-FS 1997-4 som varit gällande. Senare ändringsföreskrifter av RA-FS 

1991:1 har inte inneburit ändringar i reglerna kring överlämnande och införlivande. 

Beslut om överlämnande och införlivande i de enskilda fallen fattas av Riksarkivet 

genom myndighetsspecifika föreskrifter. Dessa omfattar oftast två myndigheter, den 

överlämnande och den myndighet som tar emot handlingarna. Det förekommer dock att 

flera myndigheter omfattas av samma föreskrift, exempelvis om en upphörd myndighets 

verksamhet överförts till fler än en myndighet. Enligt Riksarkivet har det också 

förekommit att överlämnande och införlivande skett utan att stöd finns i en föreskrift.35 

Begreppen överlämna och införliva är de som Riksarkivet använder i sina 

föreskrifter. Varken i föreskrifterna eller i lagtexterna finns någon närmare specificering 

vad de egentligen innebär, och inte heller vad som utgör sådana särskilda skäl som kan 

ligga till grund för införlivande. Inom arkivteorin används och förklaras dock dessa 

begrepp och tillvägagångssätt närmare. De handlingar som överlämnas, och alltså ska 

hållas skilda från den mottagande myndighetens arkiv, är sådana som används i 

referenssyfte. Inga tillägg eller ändringar ska göras i dem av efter överlämnandet. 

Handlingar som införlivas, till skillnad från handlingar som enbart överlämnas, förs till 

den mottagande myndighetens arkiv. Det är handlingar som tillhör ärenden som inte är 

avslutade vid överlämnandet, register och förteckningar som kommer föras även av den 

nya myndigheten och andra handlingar som på annat sätt kommer att ingå i den fortsatta 

verksamheten. För dessa handlingar har man inom arkivteorin traditionellt talat om en 

sekundär proveniens. De har trots att de skapats av en annan arkivbildare varit en viktig 

del i den senare verksamheten och därför ansetts höra hemma i det arkivet.36 

 

                                                 

34 ”Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (1991:1) och allmänna råd om arkiv 

hos statliga myndigheter”, RA-FS 1997:4, kap. 9 §§ 1-3. 
35 Riksarkivet, ”Dokumentation av överlämnande och införlivande i statliga myndigheters 

arkivredovisning: Slutrapport från arbetsgrupp om införlivande och överlämnande”, 12. 
36 Danielsson, ”Ordnande och redovisning”141-142 och Nils Nilsson, Arkivkunskap (Lund: 

Studentlitteratur, 1973), 86. 
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Resultat 

Resultatet av enkätundersökningen presenteras i detta kapitel. Först diskuteras 

myndigheternas respons på enkätundersökningen. Därefter presenteras svaren på fråga 3 

i enkäten, om tidpunkt för överlämnande. I nästa del behandlas svaren på fråga 4.7, 9 

och 11, om hanteringen av överlämnade och införlivade handlingar. Sedan behandlas 

svaren på fråga 8, 10 och 12, om ålder på införlivade handlingar. Därefter presenteras 

svaren på vilka åtgärder som gjort i samband med införlivande för att säkerställa att 

sambandet med den ursprungliga arkivbildaren bibehålls, vilket motsvarar fråga 13 i 

enkäten. Slutligen görs en närmare presentation av förvaltningsrätternas svar. De är den 

enda grupp av myndigheter med samma verksamhet som ingår i undersökningen, och 

deras svar är därför mer jämförbara. Därför har de lyfts fram som ett exempel som 

diskuteras närmare. 

Myndigheternas respons 

Totalt skickades enkäten till 44 myndigheter. Av dessa svarade 35 stycken. En del 

RA-MS omfattar flera myndigheter, och en del myndigheter omfattas av flera RA-MS. 

Tre av de svarande myndigheterna som omfattades av flera RA-MS svarade så att det 

inte var möjligt att avgöra vilket överlämnande de syftade på, varför deras svar inte 

redovisas. Övriga myndigheter som omfattades av fler än en RA-MS gav separata svar 

där det var tydligt vilket överlämnande som avsågs. Totalt behandlas i uppsatsen svaren 

om 45 överlämnanden och mottaganden av arkiv.  Alla svarande har inte kunnat lämna 

svar på samtliga frågor. I en del fall har en del av frågorna inte varit aktuella att svara på 

för samtliga, t.ex. fråga om ålder på äldsta införlivade analoga handling för de som inte 

införlivat några analoga handlingar.  

Av de myndigheter som kontaktades kunde de flesta svara på enkäten. Sex 

myndigheter svarade inte alls. Ytterligare tre gav inget svar på enkäten men svarade på 

det ursprungliga utskicket. Av dessa uppgav en, Folkhälsomyndigheten, tidsbrist som 

orsak till att man inte svarade, och skickade istället delar av arkivredovisningen och 

annan dokumentation kring överlämnandet. Försvarets radioanstalt (FRA) svarade i ett 

handläggarbesked att de inte besvarade enkäten därför att uppgifterna inte fanns i någon 

allmän handling, eller kunde sammanställas genom uppgifter ur allmänna handlingar. 

På förfrågan om att få ta del av deras arkivbeskrivning svarades att delar av 

arkivbeskrivningen omfattas av sekretess men övriga delar lämnades ut. I 
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arkivbeskrivningen finns uppgifter om det överlämnande och införlivande som 

förfrågan avsåg med hänvisning till den föreskrift Riksarkivet utfärdat. Det framgår 

också när överlämnandet skedde och en del övriga uppgifter om vilken typ av 

handlingar som införlivades.37 Förutsatt att uppgifterna i arkivbeskrivningen stämmer 

borde alltså svar på åtminstone delar av frågorna kunnat lämnas. 

Förvaltningsrätten i Uppsala svarade först att något överlämnande inte skett och att 

alla handlingar från länsrätten i Västmanland levererats direkt till Riksarkivet. Eftersom 

Förvaltningsrätten i Uppsala ersatte både länsrätten i Västmanland och länsrätten i 

Uppsala län skickades då en förfrågan om vad som hänt med handlingarna från 

länsrätten i Uppsala samt om några handlingar från de båda länsrätterna införlivats. I ett 

nytt svar meddelades att handlingar i pågående mål hade överförts till 

förvaltningsrätten. Något svar på hur övriga handlingar från länsrätten i Uppsala 

hanterats eller enkätens övriga frågor lämnades inte.38 

Även bland de som svarade på enkäten var en del initiala svar att det inte skett 

något överlämnande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) svarade att alla handlingar 

från de upphörda ombudsmännen överlämnats direkt till arkivmyndigheten. Ytterligare 

en förfrågan skickades om det då fanns material som införlivats, vilket visade sig vara 

fallet. DO återkom senare med svar på samtliga frågor. Enligt dessa har handlingar både 

införlivats och överlämnats utan att ha införlivats.39 Liknande respons kom från ett antal 

av Förvaltningsrätterna som senare svarade på frågorna, vilket kommer att diskuteras 

närmare senare i uppsatsen.  

Ett antal myndigheter hörde också av sig och bad om ett förtydligande kring 

begreppen överlämna och införliva. Dessa begrepps innebörd beskrivs som tidigare 

nämnts inte närmare i de officiella föreskrifterna. Av de tillfrågade myndigheternas 

respons framgår att det upplevs otydligt vad som avses. Att en myndighet som FRA å 

ena sidan påstår att uppgifterna inte finns i några allmänna handlingar, för att å andra 

sidan lämna ut uppgifterna, eller delar av dem, i samma stund är ett tydligt exempel på 

                                                 

37 Handläggarbesked från Försvarets radioanstalt 2016-03-31 med tillhörande bilaga 

”Arkivbeskrivning” odaterad. 
38 Förvaltningsrätten i Uppsala, e-postkonversation 21-23 mars 2016. 
39 Diskrimineringsombudsmannen, e-postkonversation 21-29 mars 2016. 
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detta. Att myndigheterna själva saknar kunskap om innebörden av föreskrifter som 

omfattar dem själva har stora konsekvenser för deras efterlevnad av föreskrifterna.  

 

Tidpunkt för överlämnande 

En av frågorna som ställdes till de mottagande myndigheterna var vilket år 

överlämnandet skett. Detta för att klargöra om överlämnandet skett före eller efter det 

att Riksarkivet fattat beslut om överlämnande. Svaren har jämförts med det år 

Riksarkivet utfärdat föreskrift om överlämnandet och resultatet har sammanställts i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1: Tidpunkt för överlämnande i förhållande till när RA-MS utfärdats 

 Samma år Ett år efter Ett år innan 

    

Per RA-MS 23 12 3 

Per överlämnande 23 12 10 

Anmärkning: I de fall svaret varit att överlämnandet och mottagandet tagit fler än ett år har det årtal 

då överlämnandet påbörjats redovisats i tabellen. 

 

Av tabellen framgår att det vanligaste är att överlämnandet sker samma år eller året 

efter att föreskrift utfärdats. Tio överlämnanden har skett ett år innan föreskriften 

utfärdades, dvs. utan att något formellt beslut egentligen fattats. Sett till antal 

föreskrifter är det dock endast tre som utfärdats i efterhand. En av dem rörde 

överlämnandet från länsrätterna till förvaltningsrätterna och omfattar åtta av de som 

svarat att överlämnandet skedde ett år före föreskriften utfärdats. I den undersökning 

Riksarkivet har gjort förekom tre fall där överlämnandet skett flera år innan att en 

föreskrift utfärdats. Några sådana fall har inte påträffats i denna undersökning. Istället 

tyder resultaten på att de flesta överlämnanden av arkiv skett med stöd i föreskrift. Det 

förekommer dock att överlämnanden sker och att det först i efterhand fattas ett formellt 

beslut om det. Det är myndigheternas eget ansvar att kontakta Riksarkivet vid 

upphörande, vilket betyder att det måste finnas en medvetenhet kring regelverket hos 

myndigheterna för att överlämnandet ska bli känt för arkivmyndigheten. En av 

slutsatserna i Riksarkivets rapport om överlämnande och införlivande är att dagens sätt 
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att fatta beslut inte fungerar nog effektivt. En tänkbar lösning som förs fram är att 

Riksarkivet istället skulle kontakta de myndigheter som ska genomgå 

verksamhetsförändringar.40 

Flera av de tillfrågade myndigheterna uppger att arbetet med mottagandet av 

handlingar varit tidskrävande och tagit mer än ett år. Ett exempel på det är 

Linnéuniversitetet som mottog arkiven från både Växjö universitet och Högskolan i 

Kalmar när det startades. Överlämnandet skedde 2010 men arbetet med det pågår 

fortfarande och handlingar man inte känt till tillkommer. Inget av de två arkiven var 

ordnade vid överlämnandet.41 Ekonomistyrningsverket har utgett en handledning för 

myndigheter som ska avvecklas och nystartade myndigheter. I den lyfts just arkivfrågor, 

tillsammans med personalfrågor, fram som ”särskilt tidskrävande.”42 Samtidigt leder det 

faktum att myndigheten faktiskt ska upphöra till att det ofta råder tidsbrist. Riksarkivet 

har framhållit att i de fall arkiv från upphörda myndigheter överlämnats direkt till dem 

har det inneburit ett stort merarbete och höga kostnader.43 

En viktig faktor att väga in vid överlämnande är alltså att den mottagande 

myndigheten inte bara mottar ett arkiv, utan också ärver eventuellt eftersatt arkivarbete. 

Medvetenheten om arkivfrågor blir även ur detta perspektiv central eftersom mottagaren 

har ansvar att se till att arkivet ordnas och bevaras enligt lagkraven.  

 

Överlämnande och införlivande av digitala och analoga handlingar 

På viken detaljnivå Riksarkivets föreskrifter reglerar hur arkiven ska hanteras 

varierar. I en del fall tydliggörs först att arkivet ska överlämnas. Därefter listas separat 

de handlingarna som får införlivas, och ibland också om det rör sig om digitala eller 

analoga handlingar, vilket format de har och vilka handlingstyper. Men det förekommer 

också mer generella anvisningar som att arkivet ska överlämnas och handlingar i 

                                                 

40 Riksarkivet, ”Dokumentation av överlämnande och införlivande i statliga myndigheters 

arkivredovisning: Slutrapport från arbetsgrupp om införlivande och överlämnande”, 22. 
41 Linnéuniversitetet, e-postkonversation 22 mars 2016. 
42 Ekonomistyrningsverket ”Handledning: Myndighet startar - myndighet upphör, Att 

hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt 

perspektiv”, 24. 
43 Riksarkivet ”Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas”, 1. 
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pågående ärenden får införlivas. Vidare förekommer både formuleringarna får och ska 

angående överlämnande och införlivande.  

I tabell 2 redovisas hur de tillfrågade myndigheterna själva svarat på frågan om vad 

som överlämnats och om införlivande skett eller inte. 

 

Tabell 2: Hantering av mottagna digitala och analoga handlingar 

   Antal 

Digitala och analoga handlingar som ej införlivats, 

digitala och analoga handlingar som införlivats 14 

 

Digitala och analoga handlingar som ej införlivats, 

analoga handlingar som införlivats 6 

 

Digitala och analoga handlingar som ej införlivats, 

digitala handlingar som införlivats 1 

 

Analoga handlingar som ej införlivats, digitala och 

analoga handlingar som införlivats 7 

 

Digitala och analoga handlingar som införlivats 8 

 

Analoga handlingar som införlivats 2 

 

Analoga handlingar som ej införlivats, analoga 

handlingar som införlivats 2 

 

Analoga handlingar som ej införlivats, digitala 

handlingar som införlivats 1 

 

Analoga handlingar som ej införlivats 1 

 

Vet ej 3 
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Av tabell 2 framgår att i de flesta fall har handlingar både införlivats och 

överlämnats utan att införlivas. Bland de undersökta fallen är det vanligast att man 

mottagit både digitala och analoga handlingar som både införlivats och överlämnats 

utan att ha införlivats, men många olika kombinationer förekommer. I de tre fall som i 

tabellen sorterats under vet ej har man inte kunnat uppge svar på samtliga av frågorna 4-

7, 9 och 11 i enkäten. I två av fallen var det oklart vad som överlämnats men inte 

införlivats och i ett av fallen vad som införlivats. I tio fall har enbart handlingar som 

införlivats mottagits, bara i ett fall har ett överlämnande skett utan att handlingar 

införlivats. Myndigheternas svar har jämförts med vad som är skrivet i respektive RA-

MS om hur handlingarna ska hanteras. Jämförelsen visar att man i det flesta fall har följt 

föreskrifterna avseende om delar av handlingarna får införlivas eller inte. I vissa fall 

framgår det dock inte tydligt av föreskriften om avsikten är att samtliga handlingar ska 

införlivas eller enbart delar. I två fall, DO som mottog arkiv från de nedlagda 

ombudsmännen mot diskriminering och Jordbruksverket som mottog arkiv från 

Fiskeriverket, har man svarat att handlingar överlämnats utan att införlivats trots att det 

i respektive RA-MS enbart nämns handlingar som får införlivas. I sju fall förekommer 

det omvända svaret, där man uppgett att samtliga handlingar av de som mottagits 

införlivats trots att föreskrifterna är formulerade så att endast delar av arkivet och vissa 

handlingstyper får införlivas. Det är svårt att säga om detta är ett uttryck för att man inte 

följt föreskrifterna och faktiskt hanterat handlingarna på ett annat sätt än vad som 

beslutats eller om det snarare är fråga om att man inte förstått vad som efterfrågades i 

enkäten, eller en kombination av båda.  

Analoga handlingar är vanligast förekommande både när det gäller handlingar som 

införlivats och inte införlivats. Det kan ha sin förklaring i att pappershandlingar än så 

länge är det format många myndigheter använder sig av.  
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Tabell 3 visar förekomsten av införlivande och överlämnande utan införlivande 

uppdelat på analoga och digitala handlingar samt redovisar svaren angående databaser 

och system separat. 

 

Tabell 3: Förekomsten av införlivande och överlämnande utan införlivande  

 Införlivade Ej införlivade 

 

 

Antal Andel i % Antal Andel i % 

 

Analoga handlingar 39 55% 32 45% 

 

Digitala handlingar 31 61% 20 39% 

 

Databaser/system 23 68% 11 32% 

Anmärkning: Siffrorna är uträknande på de 42 svaren där man uppgett ett svar på samtliga av 

frågorna 4-7, 9 och 11 i enkäten. 

 

Tabell 3 visar på en skillnad i sättet att hantera analoga handlingar jämfört med 

digitala handlingar. Som tidigare konstaterat är analoga handlingar vanligast 

förekommande både när det gäller handlingar som införlivas och handlingar som endast 

överlämnas. Däremot är andelen av de digitala handlingarna som införlivas större än 

motsvarande andel av de analoga handlingarna. Andelen databaser är ännu större. En 

tänkbar förklaring till skillnaden är förstås att analoga handlingar funnits en längre tid. 

Det är då naturligt att dessa i högre grad hör till de handlingar som enbart överlämnas 

eftersom äldre handlingar mer sällan hör till dem man har behov av att införliva i den 

nya organisationen. Digitala handlingar är oftast yngre och det är därför mer troligt att 

de hör till de handlingar den mottagande myndigheten har ett fortsatt behov av i 

verksamheten. Men det kan också vara så att formatet i sig spelar en roll i vad som 

införlivas. Det faktum att andelen databaser och system som införlivas är större än 

motsvarande andel för digitala handlingar i allmänhet tyder på det, eftersom åldern inte 

bör göra samma skillnad där. Nils Nilsson skrev 1986 ”Genom sin relativa 

fullständighet kan dossiéer lättare föras vidare till nya arkivbildare utan att arkiven i 
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övrigt behöver rubbas.”44 och menade vidare att det blivit vanligare att enbart införliva 

delar av arkivet sedan användning av dossiéer blivit spritt.45 Författaren går inte 

närmare in på vad som gjort det enklare, men menar förmodligen att det är lättare att 

flytta handlingarna i enskilda ärenden när de förvaras i en gemensam akt än när de är 

spridda på olika serier som t.ex. inkomna och utgående handlingar. Att formatet kan 

spela in vid avgörandet av vad som ska införlivas framgår i alla fall, eftersom formatet 

styr hur det rent praktiskt ska gå till. Om dossiéer är relativt enkla att urskilja ur ett 

arkiv, är det svårare med information i databaser. Ska man på ett liknande sätt enbart 

skilja ut den information som kommer användas på den nya myndigheten måste ofta 

betydande tekniska insatser göras. Särskilt vissa typer av system, kommunikations-, 

lednings- och beslutssystem, har Erik Norberg framhållit som svåra att göra enskilda 

uttag ur.46 Många av databaserna som undersökningen omfattar är också från tiden då 

Norbergs text skrevs.  

Att formatet i sig gör det svårt att enbart införliva de handlingar som faktiskt 

behövs i den nya myndigheten kan leda till att man väljer att i hög grad införliva hela 

system. Det i sin tur kan ses som ett avsteg från proveniensprincipen, eftersom 

handlingar som faktiskt inte hör till den nya myndighetens verksamhet ändå lyfts ur sitt 

ursprungliga sammanhang för att läggas till den nya myndighetens arkiv.  

 

De äldsta införlivade handlingarnas ålder  

Fråga nummer 8, 10 och 12 i enkäten var angående från vilket årtal de äldsta 

införlivade handlingarna var. Den fyller två syften. Det ena är att undersöka hur många 

som faktiskt har kännedom om de införlivade handlingarna och kan identifiera de äldsta 

handlingarna. Det andra är att få en bild av hur gamla de handlingar som införlivas 

faktiskt är.  

I tabell 4 visas hur många som kunde uppge svar på frågorna om från vilket år de 

äldsta införlivade handlingarna är ifrån. 

                                                 

44 Nils Nilsson, ”Förhållandet mellan arkiv och arkivbildare” i Tre arkivvetenskapliga 

uppsatser (Stockholm, 1986), 11. 
45 Ibid. 
46 Erik Norberg, ”Mellan historia och framtid” i Arkivvetenskap, red. Anna Christina 

Ulfsparre (Lund: Studentlitteratur 1995), 265-266. 
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Tabell 4: Uppgift om ålder för de äldsta införlivade handlingarna 

 Analoga handlingar Digitala handlingar Databaser/system 

 Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % 

       

Kunde uppge 

årtal 29 69% 18 55% 16 64% 

Kunde ge 

ungefärligt svar 8 19% 8 24% 4 16% 

Vet ej 5 12% 7 21% 5 20% 

Summa: 42 100% 33 100% 25 100% 

 

Av tabell 4 framgår att de flesta myndigheter kunde uppge vilket årtal de äldsta 

införlivade handlingarna var ifrån. Men en betydande del kunde inte ta fram den 

uppgiften. Andelen som kunde ge uppgift om årtal är högre när det gäller analoga 

handlingar än digitala handlingar. För databaser var andelen också något högre än för 

digitala handlingar i allmänhet. De som kunde ge ett ungefärligt svar utgör de som 

uppgav ett tidsspann om högst tio år.  

Resultatet tyder på att många myndigheter inte har möjlighet att söka på detaljnivå 

bland de införlivade handlingarna. Av de som kommenterat sina svar har en del uppgett 

att de inte kan besvara frågan utan att gå igenom mängder av enskilda handlingar. Det 

tyder på att det saknas dokumentation. Försvarsunderrättelsedomstolen uppgav 

dessutom att det ”kan också finnas ännu äldre handlingar från föregångarnas 

föregångare, t.ex. handlingar i personalakter”.47 Den typen av problematik, att det 

införlivade materialet kan innehålla handlingar som i sin tur införlivats från en tredje 

myndighet försvårar ytterligare möjligheten att överblicka vilka handlingar som finns i 

arkivet. 

Bland de som kunde uppge ett årtal fanns stora variationer i ålder. Medeltalet för 

ålder på de äldsta införlivade analoga handlingarna var 14,1 år vid tiden för 

överlämnandet. För digitala handlingar var motsvarande siffra 10,4 år och för databaser 

10,5 år. De överlägset äldsta införlivade handlingarna, ursprungligen från Vägverket 

                                                 

47 Enkätsvar, Försvarsunderrättelsedomstolen 30 mars 2016. 
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och införlivade i Trafikverkets arkiv, som uppgavs var 119 år vid tiden för 

överlämnande. Det var analoga handlingar och räknar man bort dem blir snittet för 

analoga handlingar 10,7 år, dvs. det fanns ingen större skillnad mellan analoga och 

digitala handlingar i det avseendet.  

Utan andra uppgifter om vilka sorts handlingar som införlivats säger inte åldern i 

sig speciellt mycket. Det kan finnas behov av att använda mycket gamla handlingar och 

därmed också att införliva dem. Vanligast är dock att nyare handlingar införlivas, som 

på ett eller annat sätt fortfarande kan sägas spela en aktiv roll i verksamheten. 

Det undersökningen däremot visar är att det finns ett stort spann och att uppgiften 

ser väldigt olika ut vid olika införlivanden. Några av de svarande har uppgett att den 

äldsta handlingen är från samma år som överlämnandet och införlivandet. Den som gav 

det äldsta svaret har redan nämnts, 119 år, men det finns också andra exempel om än 

inte fullt så gamla, där man uppgett att handlingarna var över 30 år vid införlivandet. 

Med tanke på det som tidigare visats i uppsatsen om att det råder en brist på kunskap 

om vad införlivande innebär bör svaren tolkas med försiktighet, då det finns en risk att 

frågan har missförståtts och det som egentligen svarats på är ålder på överlämnande 

handlingar. Men även med detta taget i beaktande tyder svaren på att det finns en stor 

spridning i ålder på de införlivade handlingarna. Detta får konsekvenser för 

återsökbarheten. Det är svårt för en utomstående att på förhand veta var man ska leta 

efter en viss typ av handling då även äldre handlingar införlivas vid överlämnanden av 

arkiv. I dessa fall är dokumentation för att kunna identifiera en handling och dess 

förvaring av mycket stor vikt.  

 

Åtgärder för att härleda handlingar till ursprunglig arkivbildare 

Redan i den nederländska arkivhandboken skrevs det att korshänvisningar bör göras 

när handlingar flyttas mellan organisationer.48 Detta kan ses som ett uttryck för att 

logiskt upprätthålla den ursprungliga ordningen när det inte är möjligt att göra det 

fysiskt. Även i Riksarkivets föreskrifter finns krav och råd om åtgärder som syftar till 

att handlingar som införlivas fortsatt ska kunna kopplas till den arkivbildare som 

upprättat eller tagit emot dem. Fråga 13 i enkäten ställdes därför för att ta reda på vilka 

                                                 

48 Saxenius, 61. 
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åtgärder som gjorts i detta syfte. I tabell 5 redovisas de vanligaste typerna av åtgärder de 

tillfrågade myndigheterna svarade hade gjorts för att kunna härleda handlingarna till den 

ursprungliga arkivbildaren. 

 

 Tabell 5: De vanligaste åtgärderna för att härleda införlivade handlingar till 

ursprungliga arkivbildare 

Typ av åtgärd 

 

Analoga handlingar 

 

Digitala handlingar 

 

   

Notering i arkivredovisning 22 13 

Notering i diarium eller övrigt register 18 8 

Framgår i system 1 4 

Datering och annan metadata 2 5 

 

Av de totalt 42 fallen där analoga handlingar införlivades angavs i två fall ingen 

åtgärd alls. Av de 33 fall där digitala handlingar införlivades angavs ingen åtgärd i hela 

sju fall.49 Utöver det förekom också enstaka svar som ”egen arkivbildare” vilket är 

svårtolkat då det inte säger något om vad för typ av åtgärder som gjorts. En tänkbar 

tolkning är att det är handlingar som inte införlivats som avses och att man helt enkelt 

misstolkat frågan.  

Utöver de svar som redovisas i tabellen förekom ett fåtal andra åtgärder. Bl.a. 

uppgav Stockholms universitet som införlivat personalhandlingar att personalakter 

delats upp så att det fanns två aktomslag, där vardera innehöll handlingar från de två 

olika myndigheterna. Riksgälden svarade att utöver noteringar i diariet hade även en 

egen kategori för de införlivade ärendena i sin diarie- och dossierplan. 

I de flesta föreskrifterna om överlämnande finns någon typ av krav på 

dokumentation ställd. Endast i två föreskrifter från 2005 saknas en sådan skrivning. 

Föreskrifterna utfärdade från 2006 och framåt innehåller alla en hänvisning till de krav 

                                                 

49 I ett fall var svaret sådant att det inte gick att avgöra ifall det var analoga eller digitala 

handlingar eller båda delarna som avsågs, varför det inte redovisas i tabellen. Svaret var att 

notering i arkivredovisning gjorts samt att det oftast med hjälp av metadata gick att härleda till 

ursprunglig myndighetsorganisation.  
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på dokumentation som finns i RA-FS 1991:1. Enligt den ska överlämnande till annan 

myndighet dokumenteras i både överlämnande och mottagande myndighets 

arkivbeskrivning, och vid införlivande även i arkivförteckningar. Trots detta krav är det 

en stor del av de svarande myndigheterna som inte uppgett att det gjorts någon notering 

i arkivredovisningen.  

I samband med att enkäten skickades ut ombads myndigheterna att tillsammans 

med sitt svar även skicka med sin arkivbeskrivning. Endast i 29 fall skickades 

arkivbeskrivning. En del av de myndigheter som inte skickade uppgav att de saknade 

arkivbeskrivning, en del att den var inaktuell och en del svarade inte på förfrågan 

överhuvudtaget. 28 fall där arkivbeskrivning skickats gäller överlämnanden där 

införlivande av handlingar skett. En genomgång av arkivbeskrivningarna visar att det i 

elva fall saknas uppgifter om att handlingar från en annan myndighet införlivats med det 

egna arkivet, och i ytterligare tre fall bara framgår indirekt. Att överlämnande skett är 

bättre dokumenterat, men i tre fall framgår det överhuvudtaget inte att man mottagit 

arkiv från en annan myndighet.  

Noteringar i diarier och andra register nämns också i RA-FS 1990:1 som ett råd. 

Trots det är det bara knappt hälften av myndigheterna som uppgett att detta gjorts för 

analoga handlingar och ännu färre för digitala. Riksarkivets undersökning av 

dokumentationen kring överlämnande och införlivande visade på ett liknande resultat. 

Man skriver att ”någon ”perfekt” dokumentation om överlämnandet/införlivandet av 

handlingarna finns inte någonstans. Det är alltid något som saknas.”50 Undersökningen 

visade på en bristande dokumentation både i arkivbeskrivningar, arkivförteckningar och 

diarier.51 Resultaten av denna studie tyder på samma sak, då endast en del av 

myndigheterna angett att de gjort sådana åtgärder.  

Att bruket av metadata är viktigt för att bevara handlingars proveniens är något som 

lyfts fram inom arkivforskningen. Kärbergs fallstudie av hanteringen av digitala 

handlingar vid omorganisering i den estländska regeringsadministrationen är ett 

exempel på detta. Kärberg menar att det är möjligt att genom metadata säkerställa att 

handlingarnas proveniens upprätthålls. Men för att lyckas krävs det medvetenhet om 

                                                 

50 Riksarkivet, ”Dokumentation av överlämnande och införlivande i statliga myndigheters 

arkivredovisning: Slutrapport från arbetsgrupp om införlivande och överlämnande”, 15. 
51 Ibid. 20-21. 
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metadatans vikt då åtgärder måste göras på ett tidigt förebyggande stadie. 52Att 

ursprunget framgår i systemet eller att man med hjälp av metadata kan förstå det angavs 

i några fall, framförallt gällande digitala handlingar, men inga åtgärder som liknar dem 

Kärberg lyfter fram. Av svaren har inte framkommit att det egentligen gjorts några 

faktiska aktiva åtgärder, utan snarare att man med hjälp av exempelvis datering kan 

sluta sig till under vilken myndighet handlingen tillkommit. Denna typ av information 

kan förstås vara till stor hjälp, men det endast under förutsättning att man på förhand vet 

att myndigheter övertagit handlingarna från en annan myndighet och när överlämnandet 

skett.  

I de RA-MS som utfärdades 2005-2007 finns inget särskilt angett om hanteringen 

av databaser och datasystem. I de som utfärdades under 2008 anges att om åtgärder i 

samband med överlämnande innebär ändringar i innehåll, struktur format eller 

motsvarande ska arkivexemplar först framställas och föras till den överlämnande 

myndighetens arkiv. Dessutom ska den mottagande myndigheten, utöver den 

dokumentation som upprättas av den överlämnande, upprätta ”sådan dokumentation 

som behövs för fortsatt tillgänglighet”.53 Från 2009 och framåt under hela 

undersökningsperioden står det istället i föreskrifterna i fall där digitala handlingar 

införlivats, med undantag för tre RA-MS där det saknas, att upptagningar för 

automatiserad behandling som får införlivas ”ska i den fortsatta hanteringen kunna 

hänföras till den överlämnande myndigheten.”54 Kraven på framställande av 

arkivexemplar och dokumentation finns kvar. Ingen av myndigheterna som införlivat 

digitala handlingar har svarat att de gjort några åtgärder som överensstämmer med 

                                                 

52 Kärberg, 83-95. 
53 ”Riksarkivets föreskrifter om överlämnande av handlingar från Specialskolemyndigheten 

till Specialpedagogiska skolmyndigheten”, RA-MS 2008:45, ”Riksarkivets föreskrifter om 

överlämnande av handlingar från Specialpedagogiska institutet till Specialpedagogiska 

skolmyndigheten”, RA-MS 2008:47, ”Riksarkivets föreskrifter om överlämnande av handlingar 

från Myndigheten för skolutveckling till Statens skolverk och Internationella programkontoret”, 

RA-MS 2008:48 och ”Riksarkivets föreskrifter om överlämnande och införlivande av 

handlingar från Statens ljud- och bildarkiv till Kungliga biblioteket”, RA-MS 2008:68. 
54 Se t. ex. ”Riksarkivets föreskrifter om överlämnande och införlivande av handlingar från 

Styrelsen för psykologiskt försvar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, RA-MS 

2009:17. 
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skrivningarna i föreskrifterna. Detta trots att man inte heller har angett att man vidtagit 

andra åtgärder i någon omfattning som skulle kunna tyda på att kopplingen till den 

överlämnande myndigheten ändå framgick.  

Svaren från myndigheterna tyder på att det finns en diskrepans mellan å ena sidan 

de krav som Riksarkivet ställer, å andra sidan vilka åtgärder som faktiskt görs. Maria 

Kallberg har i sin avhandling behandlat myndigheters kunskap kring arkivlagstiftning i 

förhållande till e-tjänster och e-förvaltning visat att det finns en bristande kunskap och 

uppmärksamhet när det kommer till arkivlagstiftningens krav. Kallberg menar att olika 

typ av information behandlas olika. När det gäller ärendehanteringssystem och 

dokumenthanteringssystem är medvetenheten om dessa frågor relativt sett hög, och i 

frågor om dessa involveras arkivarier. Men informationen i andra typer av 

verksamhetssystem, både interna och externa, identifierades inte som allmänna 

handlingar varför arkivarier inte tillfrågades och arkivfrågor inte uppmärksammades i 

samma grad. Detta trots att lagstiftningen omfattar även denna typ av handlingar.55 

Även resultatet av denna studie visar på liknande tendenser. Det finns en klar skillnad 

mellan hur analoga och digitala handlingar behandlas. Åtgärder för att säkerställa att 

relationen till den ursprungliga arkivbildaren upprätthålls görs i större grad när det 

gäller analoga handlingar än för digitala. Utöver det är de flesta åtgärder som anges 

knutna till handlingar som är i dokumentform. Ärenden och akter omnämns ofta i 

svaren och de flesta konkreta åtgärder är knutna till den typen av handlingar, 

exempelvis noteringar i diarier, korshänvisningar, nya mål- och ärendenummer. Det kan 

tolkas som att det enbart är en viss typ av handlingar som identifieras som allmänna 

handlingar och därmed hör till arkivet.  

 

Förvaltningsrätterna 

De överlämnanden och införlivanden av arkiv som behandlas i undersökningen är 

från och till många olika sorters myndigheter. Den enda grupp av myndigheter med 

samma uppdrag som ingår är förvaltningsrätterna. Förvaltningsrätterna bildades 2010 

och ersatte dåvarande länsrätterna. En del av förvaltningsrätterna ersatte en tidigare 

länsrätt, med samma geografiska hemvist och samma domkrets som tidigare. Andra 

                                                 

55 Kallberg, 111. 
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ersatte två tidigare länsrätter och delar av verksamheten bytte kansliort. I några fall 

delades länsrätternas tidigare domkretsar upp och fördes till två olika av de nya 

förvaltningsrätterna. I propositionen som låg till grund för beslutet beskrivs 

förändringen som ett led i att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. Man 

ansåg att länsrätterna var för ojämna i storlek och i en del fall var för små för att 

effektivt kunna rekrytera personal. Dessutom menade man att en större organisation 

skulle ha bättre förutsättningar att klara av tillfälliga förändringar som frånvaro bland 

personal och måltillströmning utan att det påverkade handläggningstiden. Förändringen 

innebar alltså inget egentligen nytt uppdrag för förvaltningsdomstolarna, utan enbart en 

förändring av organisationen. Dessutom byttes benämningen från länsrätt till 

förvaltningsrätt. Denna förändring motiverades med att de nya domstolarna efter 

omorganisationen inte skulle motsvara länsgränserna, varför det skulle bli ologiskt att 

ha kvar beteckningen.56 Hur ska en sådan organisationsförändring förstås i ett 

arkivsammanhang?  

Det kan diskuteras om länsrätterna där ingen förändring av domkrets gjordes 

egentligen upphört mer än i högst formell mening. Traditionellt har enbart byte av namn 

inte setts som en sådan genomgripande förändring att det gett skäl att bryta 

arkivbildningen.57 Samtidigt har alla tidigare länsrätterna upphört i det avseende att det 

inte längre finns några svenska domstolar som går under den beteckningen.  

Vad gäller de länsrätter som slogs samman är läget ytterligare mer komplicerat. I de 

fall där två länsrätter fördes till en av de nya förvaltningsrätterna kom det att innebära 

förändring av kansliort för en av dem. Den förvaltningsrätt vars verksamhet flyttades 

kan rimligtvis anses vara upphörd i mer reell mening, även om en geografisk flytt av 

huvudort förstås inte alltid är detsamma som att en myndighet upphör. Om de 

länsrätterna som lades ner och vars verksamhet flyttades till en ny ort och 

förvaltningsrätt är att anse som upphörda bör det logiska vara att se den nya 

förvaltningsrätten som en ”ny” myndighet. Är den då också ny i förhållande till den 

länsrätt som var dess föregångare? Eller skulle den förvaltningsrätten som bildades av 

två länsrätter kunna ses som både en ny myndighet i relation till den länsrätt som lagts 

                                                 

56 Regeringens proposition 2008/09:165 ”En långsiktigt hållbar organisation för de 

allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans” (Stockholm 2008), 104-130. 
57 Nilsson, Arkivkunskap, 86. 
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ner och vars verksamhet flyttats och en enbart omorganiserad myndighet i relation till 

den länsrätt som föregick den? 

 Ur ett arkivteoretiskt perspektiv är detta en typ av omorganisation som traditionellt 

gett anledning att avgränsa arkiven. Vid större omorganisationer och sammanslagningar 

av myndigheter ska prövas om ett nytt arkiv ska skapas skriver Nils Nilsson.58 Att 

arkivbildningen bryts, eller anses brytas, är inte alltid detsamma som att en myndighet 

läggs ner eller upphör, eftersom sådana åtgärder kan göras till följd av andra 

omorganisationer än nedläggningar och nybildande av organisationer. Men även att 

säga när en myndighet faktiskt har upphört är en komplicerad fråga. Genom 

förvaltningsrätternas svar syns denna problematik extra tydligt. 

Enkäten skickades ut till samtliga tolv förvaltningsrätter. Av dessa svarade åtta 

stycken. Ytterligare en, Förvaltningsrätten i Uppsala som ersatte länsrätterna i Uppsala 

län och Västmanlands läns, svarade till viss del men lämnade inte svar på enkätfrågorna. 

Av de som svarade var tre sådana som ersatt tidigare länsrätt på samma ort, dvs. där 

ingen sammanslagning gjorts:  

 Förvaltningsrätten i Umeå som ersatte Länsrätten i Västerbottens län. 

 Förvaltningsrätten i Luleå som ersatte Länsrätten i Norrbottens Län 

  Förvaltningsrätten i Malmö som ersatte Länsrätten i Skåne län  

Övriga svarande förvaltningsrätter var: 

 Förvaltningsrätten i Göteborg, som ersatte länsrätterna i Göteborg och 

Hallands län samt delar av Länsrätten i Vänersborg 

 Förvaltningsrätten i Jönköping, som ersatte länsrätterna i Jönköpings län, 

Mariestad samt delar av Länsrätten i Vänersborgs län 

 Förvaltningsrätten i Karlstad som ersatte länsrätterna i Värmlands län och 

Örebro län 

 Förvaltningsrätten i Stockholm, som ersatte länsrätterna i Stockholms län 

och Gotlands län 

                                                 

58 Ibid. 
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 Förvaltningsrätten i Växjö, som ersatte länsrätterna i Kronobergs län och 

Blekinge län samt del av Kalmar län59 

 

Responsen från förvaltningsrätterna varierade. En del menade att de inte tagit emot 

något arkiv från en annan myndighet. En av dessa var Förvaltningsrätten i Umeå som i 

via e-post meddelade att man inte tagit emot någon annans myndighets arkiv, men att 

man tidigare hette Länsrätten i Västerbottens län och ombildats. Arkivet fanns kvar. Ett 

svar skickades med förtydligande om att det var länsrätten som avsågs med annan 

myndighet samt att överlämnandet inte behöver varit fysiskt utan enbart formellt.60 Man 

återkom senare med svar på enkäten. Man angav att enbart införlivande skett och att de 

äldsta handlingarna som införlivats var från 1979. Inga åtgärder för att härleda 

handlingarna till ursprunglig arkivbildare angavs. Av enbart e-postsvaret och 

enkätsvaren verkar det som om man inte gjort något avslut av arkivet och att man 

dessutom anser sig vara samma myndighet som innan 2010 men att man enbart 

genomgått ett namnbyte. Förvaltningsrätten i Luleå svarade i enkäten på ett liknande 

sätt, inga handlingar hade överlämnats utan att ha införlivats. Men man har dock angett 

under svaret på fråga 13 i enkäten att ”När Länsrätten i Norrbotten upphörde 2010 så 

avslutades deras arkiv.”61 Pågående mål införlivades och fick nya målnummer. 

Ytterligare en annan bild framträder i förvaltningsrätterna i Umeå och Luleås 

respektive arkivbeskrivning. I båda två står det att myndigheten bildats 2010 och att 

arkiv från länsrätten förvaras hos myndigheten.62 I arkivbeskrivningen för 

Förvaltningsrätten i Umeå står det uttryckligen att ”De mål och ärenden som var öppna 

när länsrätten i Västerbotten upphörde överfördes till förvaltningsrätten i Umeå.”63 dvs. 

man anger själva att länsrätten upphört. De svar som getts i e-post och på enkäten 

stämmer alltså inte överens med vad som står i arkivbeskrivningarna. Den tredje 

domstolen som enbart ersatt en tidigare länsrätt, förvaltningsrätten i Malmö, svarade 

                                                 

59 Regeringens proposition 2008/09:165 ”En långsiktigt hållbar organisation för de 

allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans”. 
60 Förvaltningsrätten i Umeå, e-postkonversation 21 mars 2016. 
61 Förvaltningsrätten i Luleå, enkätsvar 29 mars 2016. 
62 Arkivbeskrivning för Förvaltningsrätten i Umeå, 2010 och Arkivbeskrivning för 

Förvaltningsrätten i Luleå odaterad. 
63 Arkivbeskrivning för Förvaltningsrätten i Umeå, 2010, 4. 
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också först i e-post innan man lämnade enkätsvar. Man uppgav att det förvarades 

handlingar från två arkivbildare, länsrätt respektive förvaltningsrätt, på myndigheten. 

Pågående mål hade fått nya målnummer och förts över till den nya arkivbildaren. Man 

ville däremot ha ett förtydligande på vad som avsågs med överlämnande och 

införlivande. Ett förtydligande skickades med förklaringar att de handlingarna som 

fortsatt hörde till den äldre arkivbildaren var sådana som enbart överlämnats, medan de 

pågående målen var exempel på införlivade handlingar.64 Efter det återkom man med 

svar på enkäten. Där uppgavs att handlingar både överlämnats utan att införlivas och att 

handlingar införlivats, vilket skiljer sig från de svaren förvaltningsrätterna i Luleå och 

Umeå uppgav. Svaren från Förvaltningsrätten i Malmö tyder också på en god kännedom 

om hur olika arkiv ska hållas åtskilda och praktiken kring införlivande av handlingar. 

Däremot verkar innebörden av begreppen överlämna och införliva inte vara kända trots 

att det är dessa som används i de officiella föreskrifterna. 

Bland de förvaltningsrätter som bildades genom sammanslagning av flera länsrätter 

förekom också en del svar där man menade att något överlämnande inte skett, trots det 

att en del av länsrätterna i dessa fall rent faktiskt upphört, och inte bara formellt. Detta 

kan ha sin förklaring i att arkiven från de länsrätter på de orter där ingen ny 

förvaltningsrätt tog vid levererades direkt till respektive landsarkiv. Ingen fråga om 

detta ställdes men det framkom i några av svaren och har kunnat kontrolleras genom 

sökning i Nationell arkivdatabas.65 Arkiven från de länsrätter som låg i samma ort som 

efterträdande förvaltningsrätt har däremot inte levererats till arkivmyndighet. Det 

betyder att även i dessa fall har inget fysiskt överlämnande skett, vilket kan förklara att 

en del av förvaltningsrätterna initialt inte ansåg sig ha tagit emot något arkiv. Det är 

också klart att man från Riksarkivets sida resonerat olika när det gäller överlämnande 

till dem som arkivmyndighet. Man har tagit emot arkiven från de länsrätter som inte 

efterträtts av en förvaltningsrätt på samma ort. Det är ett avsteg från huvudregeln att 

arkiv i första hand ska överlämnas till den myndighet som övertar verksamheten. 

Däremot har man inte tagit emot arkiven från de länsrätter som har efterträtts av en 

förvaltningsrätt på samma ort. Förvaltningsrätten i Växjö uttryckte det ”Vi får inte 

                                                 

64 Förvaltningsrätten i Malmö, e-postkonversation 23-29 mars 2016. 
65 Riksarkivet, Nationell arkivdatabas, https://sok.riksarkivet.se/nad 
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skicka iväg länsrätten i Kronobergs handlingar till landsarkivet efter sammanslagningen 

av länsrätterna då blev det förvaltningsrätten i Växjö.”66  

Det är i sig inte anmärkningsvärt att arkiven överlämnats till arkivmyndighet istället 

för efterträdande förvaltningsrätt. Enligt Riksarkivet är det, om än inte en bra lösning, 

ofta förekommande.67 Det intressanta här är snarare att i urvalet av vilka arkiv som 

överlämnandes till arkivmyndighet verkar praktiska och geografiska omständigheter ha 

spelat in. Eftersom länsrätternas arkiv hanterats olika blir det också svårt för 

utomstående att förstå var handlingarna i arkivet ska eftersökas. Hanterandet går också 

emot det som står skrivet i föreskriften som reglerar överlämnandet. Enligt den ska 

länsrätternas arkiv överlämnas till den förvaltningsrätt som övertagit verksamheten 

enligt en bilaga som lagts till föreskriften. I föreskriftens bilaga listas vilka länsrätter 

som ska överlämna arkiv till vilka förvaltningsrätter, och där räknas även de upphörda 

länsrätter som överlämnat sina arkiv till arkivmyndighet upp.68 Det går alltså inte att 

utläsa av föreskriften i fråga att arkiven skulle överlämnas till någon annan än 

förvaltningsrätten.  

Förvaltningsrätterna i Göteborg, Jönköping, Karlstad och Växjö uppger alla i sina 

enkätsvar att man mottagit både handlingar som införlivats och handlingar som inte 

införlivats. Förvaltningsrätten i Stockholm uppger att samtliga handlingar som 

överlämnats har införlivats. Även här är det troligt att vad man menar är att inga 

handlingar överlämnats från länsrätten på Gotland och att man inte anser handlingarna 

från länsrätten i Stockholm som överlämnade. Att man svarat att de äldsta införlivade 

handlingarna är från 2009 eller möjligtvis några år äldre, d.v.s. man har alltså inte 

införlivat hela arkivet från länsrätten, tyder på det. 

Diskussion 

Medvetenheten kring överlämnande och införlivande är låg bland de myndigheter 

som mottagit arkiv från en annan myndighet som upphört. Medvetenheten om själva 

förfarandet är högre än den om begreppen och dess innebörd i arkivsammanhang. Att 

det saknas tydliga definitioner i föreskrifterna kan vara en bidragande orsak till att 

                                                 

66 Förvaltningsrätten i Växjö, e-postkonversation 24 mars 2016. 
67 Riksarkivet ”Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas”, 8. 
68 RAMS 2011:23 
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begreppen är dåligt förankrade hos myndigheterna. Undersökningen har också visat att 

de flesta överlämnanden och införlivanden skedde med stöd i föreskrift från 

Riksarkivet. I en del fall utfärdades föreskrift först i efterhand då överlämnandet skett, 

detta kan kopplas till det nuvarande systemet som bygger på att myndigheter som ska 

upphöra själva kontaktar Riksarkivet. Även i de fall föreskrifter fanns vid 

överlämnandet kan det ifrågasättas om de fyller sitt syfte då innebörden av dem ibland 

verkar vara oklar för de myndigheter som omfattas.  

Det som står i föreskrifterna efterlevs inte heller alltid av Riksarkivet. Det 

förekommer att arkiv överlämnas till Riksarkivet trots att föreskrifterna säger att det ska 

överlämnas till den myndighet som övertagit verksamheten. 

 Undersökningen har visat att arkiv överlämnats till Riksarkivet istället för den 

myndighet som övertar verksamheten, trots att föreskriften sagt att arkivet ska lämnas 

till den nya myndigheten. Det får till följd att det är svårt att få en överblick över var 

arkiv från myndigheter som upphört förvaras. Det blir svårt för den som inte är insatt i 

det enskilda fallet att förstå var man ska vända sig, vilket på sikt skadar de intressen 

som den svenska arkivlagstiftningen syftar till att skydda. 

Även det faktum att myndigheterna som mottagit arkiv uppvisar bristande kunskap 

kring de handlingar som överlämnats minskar enskildas möjlighet att söka information i 

arkivet. 

Tidigare forskning har visat på att särskilt införlivandet av handlingar är dåligt 

dokumenterat och att det är speciellt svårt att få uppgifter om enskilda handlingar. 

Undersökningens resultat stärker detta. En stor andel av myndigheterna kunde inte 

uppge åldern på den äldsta införlivade handlingen, vilket visar på att det finns en 

bristande möjlighet att hitta och identifiera handlingar i det införlivade beståndet. 

Dessutom visar undersökningen att det finns en stor variation i hur gamla handlingar 

som införlivas. Det är ytterligare en faktor om gör det svårt logiskt kunna sluta sig till i 

vilket arkiv en handling bör eftersökas. Ett sådant hanterande får också konsekvenser 

för den inre ordningen i det arkiv som inte införlivas. I den ursprungliga arkivbildarens 

arkiv finns visa typer av handlingar kvar, medan andra saknas. I kombination med 

bristfällig dokumentering skadar det möjligheten att förstå den ursprungliga ordningen 

och kontexten.  



32 

 

Resultatet av undersökningen tyder också på att handlingarnas format får 

konsekvenser vid införlivande och överlämnande. Det finns en tendens att i högre grad 

införliva hela databaser än handlingar med annat format. Samtidigt visar 

undersökningen att det inte görs åtgärder för att bevara sambandet med den 

ursprungliga arkivbildaren i enlighet med det krav som ställs i föreskrifter. Tidigare 

forskning har visat att det genom att göra aktiva åtgärder och tillföra metadata till 

informationen går att upprätthålla en förståelse för den ursprungliga kontexten. 

Resultatet av undersökningen visar dock på att väldigt få åtgärder görs, vilket leder till 

att proveniensen inte upprätthålls. Den ökande användningen av databaser och system 

får nya konsekvenser för hur proveniensprincipen kan förstås. De utgör en helhet som 

innehåller delar. De olika delarna hade om det varit av ett annat format lättare kunnat 

skiljas åt och föras till det respektive arkiv. De handlingar som inte längre behövts i 

verksamheten hade kunnat föras till det ursprungliga arkivet, medan de som fortsatt 

skulle användas hade kunnat införlivas. Men ett sådant tillvägagångssätt kan inte göras 

på grund av handlingarnas inbördes relation till varandra. Den yttre ordningen får här 

stå tillbaka för den inre. 

Myndigheternas svar visar också att man i de fall åtgärder faktiskt görs i första hand 

fokuserar på handlingar som traditionellt setts som arkivhandlingar. Annan information 

nämns knappt alls. Det tyder på att medvetenheten bland myndigheterna är högre när 

det gäller handlingar som identifieras som arkivhandlingar. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning.69 För att få myndigheter att vidta åtgärder även för andra handlingar 

måste medvetenheten om att samma regelverk gäller alla allmänna handlingar öka.  

Undersökningen visar vidare på de svårigheter en allt för schematiskt tolkning av 

proveniensprincipen kan leda till, inte minst med tanke på att myndighetsstrukturen i 

Sverige har förändrats; Myndigheter upphör och ombildas, men verksamheten som 

myndigheten ansvarat för flyttas ofta till en befintlig eller nyinrättad myndighet. I 

tillämpningen av proveniensprincipen inom den statliga sektorn har grundtanken varit 

att en myndighet är en arkivbildare. Avgränsningen har gjorts efter organisation snarare 

än verksamhet. Detta kan ställas i relation till hur den nederländska arkivhandboken 

beskriver arkiven som en organisk helhet. Den statliga tillämpningen i Sverige har 

                                                 

69 Kallberg, 111. 
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snarare gjort en mekanisk uppdelning. De länsrätter som till en början sa sig vara 

felaktigt adresserade, eftersom de inte mottagit något arkiv från en myndighet som 

upphört, gav uttryck för en uppfattning om att det fortfarande var fråga om samma 

myndighet. Det kanske kan ses som symptomatiskt att det just i arkivbeskrivningen 

ändå stod att myndigheten upphört. Avgränsningsproblematiken visar på behovet av att 

som Fia Ewald framfört även beakta proveniensen mellan organisationer. Till följd av 

ökade omorganiseringar och en mindre stabil myndighetsstruktur är detta inte bara 

något som rör de enskilda arkiven. Det har funnits en tendens att se 

avgränsningsproblematik som något som inte i lika grad rör de statliga myndigheterna, 

men resultatet av undersökningen visar att även inom denna sektor finns många 

gråzoner.  

Det är främst de införlivade handlingarna och hur deras ursprungliga kontext ska 

bevaras som har diskuterats i tidigare forskning, så även i denna uppsats. Det finns dock 

anledning att framöver även diskutera synen på de handlingar som överlämnats men 

inte införlivats. Proveniensprincipen är den princip som fått störst genomslag inom 

arkivteorin. Men bland annat som Heather MacNeil framfört finns många tänkbara 

ordningar. En handling finns under sin existens i en mängd olika kontexter och fyller 

där olika funktioner. Funktionen en handling har när den överlämnats till en 

arkivinstitution är inte densamma som den ursprungliga funktionen.70 Utifrån detta 

synsätt kan handlingar som överlämnas också sägas få en ny funktion. De förs från den 

ursprungliga arkivbildaren till den myndighet som tagit över verksamheten, men anses 

inte ha en sådan funktion i den nya myndigheten att den sekundära proveniensen väger 

så tungt att de bör föras till den nya arkivbildaren. Samtidigt anses de tillhöra 

verksamheten till så hög grad att de bör finnas tillgängliga som referens. Detta är en 

annan kontext än den ursprungliga ordningen, där handlingarna fyller en annan 

funktion. Funktionen, d.v.s. handlingarnas sekundära proveniens, de har i den nya 

verksamheten har i alla fall inte hittills ansetts vara av den vikt att den bör 

dokumenteras på motsvarande sätt som införlivades handlingar ursprungliga proveniens 

ansetts värd att dokumentera. Detta trots att sådana handlingar mycket väl kan ha en 

viktig roll i verksamheten. Snarare har man tagit fasta på att verksamheten inte lämnar 

                                                 

70 MacNeil, 21-22. 
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några spår i arkivet, i den meningen att ingen ny information eller nya handlingar 

tillförs. Det i sig utesluter inte att handlingarna lämnar spår i verksamheten. 

Avslutande kommentar 

I uppsatsen har hur handlingar från upphörda myndigheter överlämnas och 

införlivas, och vilken medvetenhet som finns hos mottagande myndigheter kring 

överlämnande och införlivande undersökts. Resultatet visar på några huvudsakliga 

tendenser om hur överlämnande och införlivade arkiv hanteras av de myndigheter som 

mottar dem. Det finns en bristande medvetenhet hos myndigheterna om dessa frågor 

som leder till att gällande föreskrifter inte följs. Det leder till att sambandet mellan 

handlingarna och den ursprungliga arkivbildaren inte upprätthålls. Myndigheterna har 

svårt att lämna uppgifter om det införlivade materialet, vilket leder till svårigheter för 

den som vill söka bland handlingarna. Undersökningen har också visat på den 

problematik som finns kring när en myndighet ska anses upphörd vilket leder till en 

diskrepans mellan hur Riksarkivets föreskrifter utformas och hur myndigheterna själva 

ser på handlingarna. Det finns också en inkonsekvens i hur överlämnande sker, då vissa 

arkiv överlämnas till den myndighet som övertar verksamheten och vissa överlämnas 

direkt till Riksarkivet. Resultatet visar också att handlingarnas format får konsekvenser. 

En större andel databaser införlivas än analoga handlingar, samtidigt som 

myndigheterna inte uppfyller de krav som finns på åtgärder för att härleda handlingarna 

till ursprunglig arkivbildare. 

Fortsatt forskning krävs för att bättre förstå hur överlämnande och införlivande av 

handlingar faktiskt görs hos de myndigheter som mottar arkiv från andra myndigheter. 

Detta bl.a. för att få svar på i vilken grad handlingarnas format spelar in, och vilka 

åtgärder som krävs för att proveniensen ska kunna bevaras. Det krävs också en fortsatt 

arkivteoretisk diskussion om proveniensprincipens fortsatta roll och skiftande betydelse 

i relation till de förändringar som sker i övriga samhället. 
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  Bilaga 1 

Enkät 

Med digitala handlingar avses alla typer av digitala handlingar, ex. filer, databaser/system, 

cd-skivor, hårddiskar, disketter etc. De frågor som gäller databaser/system avser dessa 

specifikt. 

1. Organisationens namn 

Svar: 

2. Namn på organisationen från vilken handlingar/arkiv överlämnades: 

Svar: 

3. Vilket år överlämnades handlingarna/arkivet? 

Svar: 

4. Har analoga handlingar överlämnats utan att ha införlivats? (ja/nej) 

Svar: 

5. Har digitala handlingar överlämnats utan att ha införlivats? (ja/nej) 

Svar: 

6. Har hela databaser/system överlämnats utan att ha införlivats? (ja/nej) 

Svar: 

7. Har analoga handlingar införlivats? (ja/nej) 

Svar: 

8. Från vilket år är de äldsta analoga handlingarna som införlivats? 

Svar: 

9. Har digitala handlingar införlivats? (ja/nej) 

Svar: 

10. Från vilket år är de äldsta digitala handlingarna som införlivats? 

Svar: 

11. Har hela databaser/system införlivats? (ja/nej) 

Svar: 

12. Från vilket år är de äldsta handlingarna/uppgifterna i 

databaserna/systemen som införlivats? 

Svar: 



  Bilaga 1 

13. För de handlingar som införlivats, har några åtgärder gjorts för att kunna 

härleda dem till den myndighet där de ursprungligen skapades och i så fall 

vilka? (Svara i fritext) 

Analoga handlingar: 

Digitala handlingar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



  Bilaga 2 

Myndigheter som enkäten skickats till  

Myndigheter som svarat på enkäten och ingår i undersökningen: 

Arbetsförmedlingen 

Boverket 

Diskrimineringsombudsmannen 

Försvarsunderrättelsedomstolen 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Förvaltningsrätten i Malmö 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Förvaltningsrätten i Umeå 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Havs- och vattenmyndigheten 

Konkurrensverket 

Kungliga biblioteket 

Lantmäteriet 

Linnéuniversitetet 

Migrationsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Riksgäldskontoret 

Sjöfartsverket 

Skogsstyrelsen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens jordbruksverk 

Statens skolverk 

Stockholms konstnärliga högskola 



  Bilaga 2 

Stockholms universitet 

Trafikverket 

Universitets- och högskolerådet 

Uppsala universitet 

Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

 

Myndigheter som svarat på enkäten men inte ingår då gällde flera överlämnande och det 

var otydligt vilket man svarade på: 

Domarnämnden 

Myndigheten för radio och tv 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

 

Myndigheter som ej svarat på enkäten: 

Folkhälsomyndigheten 

Försvarets radioanstalt 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Förvaltningsrätten i Falun 

Förvaltningsrätten i Härnösand 

Förvaltningsrätten i Linköping 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Tillväxtverket 

 


