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Välkomna!

Vi är:

Katarina Ekelöf – ordförande i FAI, Föreningen för Arkiv och 
Informationsförvaltning

Lotta Kavtaradze – senior advisor på Privacy Works Nordic AB

Bilderna vi visar kommer till del från utredningens egen presentation 
av sina förslag. 



LegalOnDemand

A talent platform of in-house 

lawyers and expertise

available on flexible terms -

projects, interim and 

outsourcing.

Legal 

Recruitment

Pinpointing outstanding 

individuals that add

value to your

organization.

Legal Operations 

and Technology

Team development, 

process optimization and 

digital transformation for 

legal departments.

PrivacyWorks

Supporting your needs

to manage the 

regulatory challenges in 

the fields of data 

privacy.

LW Advisory

Legal support based on 

business experience

and industry

knowledge.

This is 

LegalWorks



This is PrivacyWorks
With some of Sweden's most experienced experts, the ambition is to be 

the leading provider of services around data protection law.

We believe in:

Practical implementation of rules and in making recommendations and risk 
assessments based on operations, business and actual risks. Our team of advisors with
practical experience from companies and organizations.

Rules and technology must go hand in hand with the work on data protection. 
Therefore, lawyers and IT specialists need to work together in deliveries to clients. We 
offer a team of the specialists required for your project.

We work closely with the client's organization. By working with committed customers, 
we create the conditions for sustainable solutions that exist when the project is 
completed.

Practical 
implemen-

tation

Rules + IT

Sustainable
solutions



What we do

GDPR consulting
We guide you in your 

GDPR projects, with 

different packages 

depending on your 

needs.

Data Protection Officer
We offer DPOs as a 

subscription service, 

whether you want an 

external agent via us or 

just support for your 

inhouse DPO.

Auditing & M&A
We verify and secure your 

GDPR implementation, 

complete with audits of 

your suppliers, IT systems 

and other solutions.

Education
Our experts hold courses 

in data protection law. 

Don’t miss our big 

longrunner program: DP 

Academy



Dagens ämne på Privacy Talks

Arkivutredningen - SOU 2019:58 

”Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för 
förvaltning och kulturarv”

Lars Ilshammar fick 2017 i uppdrag att göra en bred översyn 
av arkivområdet. Det övergripande syftet var att säkerställa 
samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i 
framtiden. (Dir 2017:106)



Uppdragets omfattning

• Bakgrunds- och framtidsanalys

• Arkivlagstiftningen

• Riksarkivets roll

• Konsekvenser av digital transformation

• Regelverket för enskilda arkiv

• Behovet av arkivstatistik

• Författningsändringar

• ”Övriga frågor”

Arkivpolitik – inte arkivpraktik. 



Arkivpolitiska styrmedel

• Regleringar i form av arkivlag och arkivförordning som 
främst riktar sig till den offentliga förvaltningen.

• Myndighetsstyrning av primärt den statliga 
arkivmyndigheten (Riksarkivet).

• Statsbidrag till huvudsakligen regionala och nationella 
enskilda arkivinstitutioner.  



Vad har utredningen sett?
1) Stora samhällsförändringar, främst digitaliseringen.

2) Resurser är större problem än organisation och lagstiftning.

3) Arkivlagen är en teknikneutral ramlag som behöver förnyas 
(begrepp, struktur och visst innehåll).

4) Enskilda och kommunala arkiv vill bli sedda men inte styrda.

5) Stora skillnader inom, snarare än mellan, den statliga resp. 
kommunala sektorn.

6) Riksarkivet strävar efter breddat uppdrag, men har 
betydande utmaningar i sin omställning.

7) Mycket stora kostnader för digital transformation.

8) Behov av professionsutveckling och kompetensförsörjning.



Översikt av förslagen

• Dagens reglering ska i huvudsak finnas kvar, med flera 
förtydliganden i en ny arkivlag och en ny arkivförordning.

• Myndighetsstrukturen ska vara oförändrad, med en 
tydligare ansvarsfördelning myndigheter emellan, en 
minskad detaljstyrning från staten samt nya uppgifter och 
uppdrag för bl.a. Riksarkivet, i vissa fall kombinerat med 
ett högre statsanslag.

• Det befintliga systemet för statsbidrag ska behållas, med 
ett tillskott av ekonomiska resurser och av en 
kompletterande bidragsform.



Vad ska en ny arkivlag innehålla?

Syfte:

• Inledande paragraf: syftet med lagen är att trygga tillgången till 
allmänna handlingar, främja tillgången till kulturarvet, och bidra till 
det demokratiska samhällets beständighet och utveckling. 

• Arkiven ska bevaras, struktureras och förvaltas för att tillgodose 

1) rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2) behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3) forskningens behov. 



Ny arkivlag: För vem?

• Lagens bestämmelser ska gälla för 

1) myndigheternas och vissa andra organs arkiv, 

2) arkivmyndigheterna, och 

3) sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller 
verksamhetsbidrag av statliga medel.

• Arkivmyndigheterna och vissa enskilda arkivinstitutioner ska 
tillgängliggöra sina arkiv och främja användningen av arkiven för 
att uppfylla syftena och ändamålen med lagen.

• Det ska finnas en paragraf i lagen där det förklaras att handling 
och allmän handling har samma betydelse som i 
tryckfrihetsförordningen.



Ny arkivlag: Vem bildar arkiv? Termen 
”arkivförvaltning”

• Upptagningar för automatiserad behandling som är tillgängliga för 
flera myndigheter, så att de utgör allmänna handlingar där, ska 
bilda arkiv endast hos den myndighet som ansvarar för det 
informationssystem där upptagningen ingår. 

• Termen arkivförvaltning ska ersätta termen arkivvård. Av 
bestämmelserna om arkivförvaltning ska det framgå att 
myndigheterna ska skapa förutsättningar för en god arkivförvaltning 
genom att beakta bevarandeaspekter i ett tidigt skede. 



Ny arkivlag: Upphandlingar, NAD 

• Skyldighet för myndigheter att vid upphandling, utveckling eller 
idrifttagande av informationssystem försäkra sig om att handlingar 
och uppgifter i systemet kan föras över till andra system, avskiljas 
och gallras. 

• Myndigheterna ska rapportera uppgifter till ett nationellt 
arkivinformationssystem (NAD). 

Obs att termen gallring används olika på arkivområdet och 
dataskyddsområdet! Utredningen verkar vara medveten om att 
terminologin haltar. 



Ny arkivlag: Bevarande och gallring

• Allmänna handlingar ska bevaras men de får gallras under vissa 
förutsättningar. För att få ett tydligare fokus på bevarandefrågorna 
och möjliggöra prioriteringar ska det framgå av arkivlagen att 
arkivmyndigheterna ska upprätthålla en aktiv och strategisk 
bevarandeplanering. 

• Kommuner och landsting (regioner, vår kommentar) är skyldiga att 
besluta om riktlinjer för gallring av allmänna handlingar. 

Obs att termen gallring används olika på arkivområdet och 
dataskyddsområdet! 



Ny arkivlag: Massdigitalisering, ljud, 
foton m.m.
• RA föreslås få i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

massdigitalisering av pappersarkiv. 

• KB föreslås få i uppdrag att i samverkan med Svenska 
filminstitutet, Musikverket och Riksarkivet genomföra en 
nationell inventering av audiovisuellt material samt att 
utreda förutsättningarna för ett genomförande av 
digitaliseringen av materialet. 

• Det bör genomföras en nationell översyn av ansvaret för 
och bevarandet av fotografi och av forskningsdata. 



Ny arkivlag: Bevarandeplanering

• Arkivmyndigheterna ska upprätthålla en aktiv och 
strategisk bevarandeplanering. 

• Kommuner och landsting (regioner, vår anmärkning) ska 
vara skyldiga att besluta om riktlinjer för gallring av 
allmänna handlingar. 

• Man vill tydliggöra att GDPR:s regler om 
lagringsminimering inte gäller handlingar som förts över till 
en arkivmyndighet. 

• Det är viktigt att vara pro-aktiv i en digitaliserad värld!



Ny arkivlag: Överlämnandeplaner

• Myndigheter ska upprätta överlämnandeplaner.

• RA får meddela föreskrifter. 

• RA ska ha full kostnadstäckning. 

• Myndigheter som har överlämnat personuppgifter enligt 
tvingande bestämmelser i registerförfattningar bör inte få 
tillgång till uppgifterna. En generell tillgång till 
överlämnade uppgifter kan bli aktuell framöver för att 
underlätta samverkan mellan myndigheter.



Ny arkivlag: Enskilda arkiv

• Enskilda arkiv som får statsbidrag föreslås omfattas av 
arkivlagen, och då också av GDPR:s bestämmelser om 
arkiv. 

• Riksarkivet ska ge råd och vägledning i arkivspecifika 
frågor till enskilda arkivbildare och enskilda 
arkivinstitutioner, men kan inte utöva tillsyn över dem.

• Nytt statsbidrag föreslås, för att stimulera tillkomsten av 
nya arkivcentrumlösningar.

• Riksarkivet bör även fortsatt få ta emot arkivbestånd från 
enskilda arkivbildare om de är av särskild betydelse för 
forskningen och kulturarvet.



Ny arkivlag: Enskilda arkiv

• Enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner är viktiga delar av 
kulturarvet.

• Enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga 
medel ska främja tillgången till kulturarvet för att bidra till det 
demokratiska samhällets beständighet och utveckling. De ska även 
lämna uppgifter till ett nationellt arkivinformationssystem (NAD). 



Ny arkivlag: Enskilda arkiv

• De enskilda arkivinstitutioner som får statliga bidrag ska 
regleras i arkivlagstiftningen. Den rättsliga grunden får 
därmed anses fastställd enligt svensk rätt i 
överensstämmelse med GDPR. Riksarkivets föreskriftsrätt 
ska tillämpas för övriga arkivinstitutioner.

• Vår anmärkning: Det innebär att alla arkivbildare inte kan 
åberopa dataskyddslagstiftningens regler som berör arkiv, 
t.ex. gällande lagringsminimering, ändamålsbegränsning, 
känsliga personuppgifter, informationsplikt m.m.



Regler i dataskyddslagstiftningen om 
arkiv
GDPR 

• Särlagstiftning är möjlig - artikel 89

• Undantag för ”arkivändamål av allmänt intresse” i reglerna om:

- Ändamålsbegränsning - artikel 5.1 b)

- Lagringsminimering - artikel 5.1 e)

- Känsliga personuppgifter – artikel 9.2 j)

- Informationsplikten – artikel 14.5 b)

- Rätten att bli glömd – artikel 17.3 d)

Dataskyddslagen 

• Regler om enskilda arkiv – 2 kap. 3 § (Riksarkivet)

• Undantag för ”arkiv” i reglerna om:

- Känsliga personuppgifter – 3 kap. 6 §

- Uppgifter om lagöverträdelser – 3 kap. 8 §

- Användningsbegränsning – 4 kap. 1 §

- Rätten till registerutdrag – 5 kap. 2 § 2 p.

- Överklagande – 7 kap. 4 §

Arkivförordningen 7a-7d §§: De registrerades rättigheter 



Ny arkivlag: Övrigt

• Nationell fortbildningsplan för yrkesverksamma arkivarier. 

• Viktigt att arkiv från nationella minoriteter tas om hand. 

• Arkivområdet bör bli ett ämne inom den officiella 
statistiken. 

• Det finns inget skrivet om informationssäkerhet. 



Tack för idag!

Lotta Kavtaradze

Lotta.kavtaradze@legalworks.se

Katarina Ekelöf

Katarina.ekelof@fai.nu

www.sou.gov.se/arkivutredningen
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