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Verksamhetsberättelse 2021 
Inledning 
Svenska Arkivförbundets tredje verksamhetsår har anpassats till Coronapandemin och 
myndigheternas restriktioner. Möten har till stor del fått hållas digitalt. När restriktionerna 
lättade i början av hösten var det åter möjligt att träffas fysiskt. Det gav ny energi åt 
verksamheten. Med nedstängningen mot slutet av året återgick förbundet till digitala 
möten.  

Medlemmar 
Vid utgången av 2021 hade Svenska Arkivförbundet 134 medlemmar vilket är något färre än 
under föregående år. En lista över medlemmarna finns som bilaga till 
verksamhetsberättelsen. 

Styrelse  
Arkivförbundets styrelse har under året bestått av Maths Isacson, 
som vid årsmötet i maj valdes som ordförande efter Eva Sjögren 
Zipsane, Erik Åström vice ordförande, Ola Wirtberg, kassör, Eva 
Tegnhed, sekreterare. Övriga ledamöter har varit Per Lundin, 
Samuel Edquist, Christer Ahlberger, Anna Ketola, Katalin Gere 
samt Kaisa Blank Nordmark. Katalin Gere valde att kliv av arbetet 
inom styrelsen i november 2021. Arbetsutskottet har bestått av 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och Per Lundin 
som från oktober på halvtid varit förbundets 
utvecklingskoordinator. Under året har styrelsen haft sex ordinarie 
sammanträden samt ett konstituerande, och AU har haft fyra 
möten.  

Arkivförbundets vision 

En huvudpunkt på dagordningen vid styrelsens fysiska sammanträde i september var 
Arkivförbundets vision. Vi enades om att förbundet ska vara en lyssnande organisation och 
känna av medlemmarnas behov, stå för kompetens, var en central aktör i arkivfrågor, bidra 
med kontaktytor och ge omvärldsbevakningar. För att leva upp till visionen behövs en 
långsiktig stabil ekonomi och en generalsekreterare med uppgift att fördjupa kontakterna 
med medlemmarna, Riksarkivet, landets övriga arkivorganisationer, departement, Sveriges 
Museer, Sveriges biblioteksförening, Kulturrådet samt de nordiska systerorganisationerna. 
Arkivförbundet arbetar i enlighet med målen i FN:s Agenda 2030.   

Revisorer och valberedning 
Vid årsmötet valdes Lars Andersson att jämte tidigare valda Fredrik Olsson Spjut vara revisor. 
Till revisorsersättare valdes Elinor Magnérus. Till valberedning valdes Liz Gunnarsson, Peter 
Olausson och Albin Lindqvist med Liz Gunnarsson som sammankallande. 

Maths Isacson valdes till 
ny ordförande för 
Svenska Arkivförbundet 
vid årsmötet 2021 
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Personal 
Svenska Arkivförbundet har ingen anställd personal. För att skala upp arbetet utlyste 
förbundet på försommaren en tjänst som utvecklingskoordinator på halvtid. Tjänsten kunde 
tyvärr aldrig besättas, men från 1 oktober och sex månader framåt har Arkivförbundet köpt 
en tjänst som utvecklingskoordinator på halvtid av Blekingearkivet. Kansli- och 
ekonomitjänster köptes av Föreningsarkivet i Jämtlands län och Blekingearkivet. 

Ekonomi 
Svenska Arkivförbundets verksamhet finansieras genom anslag från Riksarkivets 
medelsfördelning enligt instruktion från Regeringen (SFS 2009:1593) och Arkivförbundets 
medlemsorganisationer, som erlägger en årlig medlemsavgift. Det statliga 
verksamhetsanslaget säkerställer huvuddelen av Arkivförbundets driftskostnader och 
utvecklingsverksamhet. Det statliga stödet söks årligen genom ett ansökningsförfarande där 
Riksarkivet äger beslutanderätt om medelsfördelning både avseende verksamhetsanslag och 
utvecklingsbidrag. Detta innebär en för Svenska Arkivförbundet inbyggd finansiell otrygghet 
som behöver beaktas och hanteras. 
 
Svenska Arkivförbundets medlemmar utgör en mycket stabil grund. De intäkter i form av 
medlemsavgifter som medlemsstödet ger är en väsentlig del av Arkivförbundets ekonomi 
och möjliggör satsningar på aktiviteter som skapar medlemsnytta och delaktighet. 
 
Ekonomiskt är Arkivförbundets mål är att jämställas med andra riksförbund inom 
kulturarvsområdet och årligen erhålla ett bidrag till verksamheten direkt från staten. För att 
uppnå detta lämnade Arkivförbundet under våren in en framställan om statligt 
verksamhetsstöd till Kulturdepartementet.  

Projektmedel som sedan tidigare är avsatta i ”NAF-projektet” för stöd, råd och medlemsnära 
insatser riktade till näringslivsarkiven har även under 2021 stått i stort sett orörda och 
överförs i ny räkning för nyttjande kommande verksamhetsår. 

Svenska Arkivförbundet uppvisar ett positivt verksamhetsresultat för 2021 med 378 586 
kronor. I resultatet ryms ett ackumulerat kapital motsvarande 210 000 kronor, som är 
kopplade till de två sammankopplade projekten från 2020 och 2021 – #Coronaprojektet och 
Dokumentationshandboken. Övriga medel av överskottet härrör från aktiviteter och 
verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av pandemin. 

Kommentar till bokslutet 
Projekten #Coronaprojektet och Dokumentationshandboken har inte förts som separata 
resultatenheter inom Arkivförbundets ekonomiredovisning. Det har varit sporadiska 
transaktioner som har belastat de båda projektens ekonomier under 2021. Ett förberedande 
arbete har pågått men majoriteten av genomförandet och därmed kostnaderna kommer att 
hanteras inom verksamhetsåret 2022. Dokumentationshandbok-projektet dras med en 
försening i förhållande till tidsplanen med ca. 3 månader, och en motsvarande 
kostnadsförskjutning. 
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Sett till ovanstående förklarande text uppvisar Svenska Arkivförbundet ett positivt resultat 
motsvarande 378 586 kronor. Häri ingår projektmedel motsvarande 210 000 kronor. 
Sammantaget ger detta ett faktiskt positivt resultat om 168 586 kronor. 
 
Det positiva resultatet överförs till eget kapital och balanseras i ny räkning. 
Det överskjutande kapital som verksamhetsåret 2021 innebär kommer att direktinvesteras i 
den satsning som Svenska Arkivförbundet gör 2022 genom inrättandet av en tjänst som 
generalsekreterare. Satsning görs med eget kapital inom ramen för befintlig ekonomi och 
under minst 3 år och syftar till att öka Arkivförbundets professionalitet. 
 
För ytterligare information kring arkivets ekonomi hänvisas till revisionsberättelsen och den 
ekonomiska rapporten. 

Placeringspolicy 
I början av hösten fastställde styrelsen en placeringspolicy som reglerar förvaltningen av 
värdepapperstillgångar i Svenska Arkivförbundet. Syftet är att säkerställa att förvaltningen 
bedrivs på ett effektivt och säkert sätt med hänsyn till etiska aspekter. Placeringspolicyn 
anger i vilka tillgångar och med vilka gränser medlen får placeras samt hur uppföljning och 
kontroll av riktlinjerna ska följas. Svenska Arkivförbundet ska ha ett eget kapital som 
garanterar stabilitet och säkerställer förbundets långsiktiga verksamhet.  

Möten, konferenser och kunskapsuppbyggnad 
Årsmöte 
Svenska Arkivförbundets årsmöte hölls digitalt den 6 maj. Mötet lockade 41 deltagare, varav 
22 ombud.  
 

Kurs i arkiv- och dokumenthantering 
På grund av smittorisk och reserestriktioner ställdes den planerade kursen i arkiv- och 
dokumenthantering in.  

 
Höstkonferensen  

Konferensen genomfördes digitalt under två dagar i 
början av december. Temat var Verksamhet och 
resurser. Deltagarna (ett 50-tal dag ett och drygt 40 
dag två) fick under den första dagen ta del av Krister 
Nylander, kulturutskottets ordförande, intressanta 
skildring av kulturpolitiken och hans syn på 
arkivutredningen dess styrkor och ”kniviga frågor”. I 
sin personliga föredragning betonade han arkivens 
betydelse och vikten av ”att tänka efter” i en tid när 
snabbheten genomsyrar politiken. Därefter tog 
deltagarna del av huvudresultaten från den av 
Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet 
nyligen genomförda undersökningen av arkiv och film 
i kultursamverkansmodellen. Maud Almström-Blom 
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från Riksarkivet betonade utmaningarna med långtidsbevarandet av digitala handlingar.  
 
Den kortsiktiga finansieringen är ett fortsatt gissel för enskilda arkiv. Vilka utmaningar det 
leder till och vilka åtgärder som behövs för att förbättra ekonomin diskuterades under ett 
annat pass dag ett. Betydelsen av att ”arbeta tillsammans” betonades liksom att ”spara 
pengar” inte minst på höga IT-kostnader. Några förslag som framfördes var att skapa en fond 
för digitalisering och att få regering och riksdag att avsätta medel till ett ”access-projekt” för 
arkivsektorn.  
 
Dag två inleddes med föredrag om bevarandet av audiovisuellt material. Deltagarna fick 
både ta del av goda exempel och handfasta råd. Därefter fick vi en dramatisk skildring av hur 
personalen på Arkiv Gävleborg genom en snabb och rådig insats när Gävle sommaren 2021 
drabbades av ett skyfall räddade Gefle Dagblads och Arbetarbladets tidningslägg och andra 
handlingar. Dessa förvarades i en källare i samma byggnad som arkivet och byggnaden 
vattenfylles snabbt. Hoten mot arkiven ökar i takt med klimatförändringarna. En angelägen 
uppgift för Arkivförbundet är att noga följa utvecklingen och förvärva kunskaper om hur 
arkiven kan förbereda sig för att hantera översvämningar till följd av skyfall, stigande 
vattenflöden i åar och sjöar eller när skadeinsekter tagit sig in i fuktiga och varma 
arkivlokaler.  
 
Höstkonferensen avslutades med ”ordet är fritt” där deltagarna fick ”lufta problem” och 
berätta om framgångar som de var stolta över.  
 

Forum för Arkiv / Kollegor emellan 
Mötesformen är ett digitalt mötesrum för öppna 
samtal där personer med arkivansvar på en 
organisation får möjlighet att prata med kollegor 
i liknande situation inom Arkivförbundet och på 
så vis få hjälp och stöttning i sitt arbete. Det 
första mötet arrangerades i december och 
lockade drygt 20 deltagare. Samtalet föll väl ut 
och Arkivförbundet går nu vidare med 
motsvarande möten under våren. Planen är att 
fyra gånger per år under en timme bjuda in till samtal kring ett bestämt tema. Upplägget 
detsamma varje gång; en kortare inledning följs av ett öppet samtal med kommentarer, 
berättelser och råd från kollegor utifrån egna erfarenheter.  
 

Kulturrådet 
Arkivförbundets vice ordförande har haft ett enskilt lunchmöte med Kulturrådets 
generaldirektör och beretts möjlighet att informera om förbundet och dess arbete.  
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Arkivförbundets samarbeten inom arkivsektorn 
Samarbetsrådet för enskilda arkiv  
Gruppen har haft fyra möten under året, varav ett i Riksarkivets nya lokaler i Täby. Rådet har 
ombildats och tagit in ledamöter från andra arkivorganisationer, ABM-utbildningar och 
länsarkiv. Under året har ett konstruktivt arbete genomförts i syfte att förnya 
Samarbetsrådets verksamhet. Arkivförbundets har också åtagit sig att läsa och till Riksarkivet 
inkomma med synpunkter på regionernas kulturplaner. Arkivförbundets representanter i 
Samarbetsrådet är från och med 1 januari 2022 Eva Tegnhed och Erik Åström. 
 

SASS 
Sammanslutningen Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet (SASS) består av landets 
arkivföreningar. SASS samordnar Arkivens dag, ett folkbildande offentligt arrangemang som 
genomförs andra lördagen i november varje år. SASS är även initiativtagare till Arkivveckan 
(AVEC) vart tredje år. Under året har SASS haft två möten. I april anordnades dessutom ett 
möte med landets regionala kontaktpersoner för Arkivens dag.  
 
Under året uppdaterade SASS policyn för Arkivens dag. Dokumentet tydliggör syftet, målet, 
målgrupper, formen och organisationen. Det övergripande målet är ”dels att visa arkivens 
samhällsviktiga uppdrag och bidra till en ökad kunskap om arkivens funktion, roll och 
innehåll, dels uppnå en ökad användning av arkivens innehåll och en fördjupad relation med 
arkivens användare”. Vid årsskiftet var policyn inte antagen eftersom Riksarkivet ännu inte 
meddelat om texten kan antas rakt av eller behöver revideras. 
 
SASS ordförandegrupp är initiativtagare till Arkivveckan (AVEC). Den skulle ha genomförts i 
Uppsala våren 2020 men sköts fram ett år men fick på grund av pandemin ställas in även 
2021. Arbetet som lagts ned på att utarbeta ett program togs delvis till vara genom att ett 
urval av föredragen publicerades på Youtubekanalen ”Arkivveckan digitalt”  
 
 

 
 
 

Marknadsföring och opinionsbildning  
Arkivförbundets förankringsmöten med kulturchefer och tjänstemän vid landets regioner 
som inleddes hösten 2019 fortsatte även under 2021 av utvecklingskoordinatorn och 
förbundets vice ordförande. Syftet har varit att få till en naturlig dialog och personlig kontakt 
med de svenska regionerna samt att ge ansvariga personer en ordentlig information om de 
regionala arkivverksamheternas skiftande förutsättningar. Parterna har upplevt mötena som 
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positiva. De har varit en nyttig ögonöppnare för regionerna och hjälpt till att skapa en 
förståelse för arkivens verksamhet. De har samtidigt förankrat Svenska Arkivförbundet som 
en värdefull samtalspart. Under hösten 2021 genomfördes ett digitalt möte med Region 
Västra Götaland och ett fysiskt med Region Stockholm. I slutet av året återstod ett 
förankringsmöte med Region Värmland. Det är inlagt i början av februari 2022. 
 
Tanken är att förankringsmötena under 2022 ska följas upp med informella kontakter för att 
inte ”tappa bort” viktiga frågor som diskuterades under de första samtalen. Dessutom sker 
regelbundet byten på tjänsterna vilket aktualiserar regelbundna uppföljningar. 
 

Svenska Arkivförbundets svar på remisser  
Svenska Arkivförbundet har mottagit och avgett svar på två remisser från departementen 
inom förbundets ansvarsområde. Ett svar lämnades på SOU 2021:32 Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial. Istället för sju pliktexemplar förordar 
utredningen en begränsning till två ex av fysiska skrifter utgivna i Sverige med Kungliga 
Biblioteket/KB och Lunds universitetsbibliotek som mottagare. I syfte att bredda 
tillgängligheten kontrade Arkivförbundet med förslaget att de fem pliktexemplaren inom 
humaniora och samhällsvetenskap som idag sänds till KB och ej är tillgängliga på nätet, i 
framtiden distribueras till fem länsbibliotek väl utspridda i landet 
 
Arkivförbundet svarade även på Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 
2021:30). Förbundet ser i sitt svar positivt på de föreslagna inskränkningarna som ger 
landets arkiv möjligheter att framställa exemplar av verk för bevarandeändamål och 

privatpersoner rätt att ta del av verk ur samlingarna. I 
sitt remissvar pekar Arkivförbundet samtidigt på att 
de enskilda arkiven inte nämns i 
justitiedepartementets promemoria trots att de är 
viktiga forskningsinstitutioner som bör ha ”rätt att 
utföra text- och datautvinning för 
forskningsändamål”. Förbundet önskar dessutom en 
tydlighet vilka arkiv som inte räknas in i gruppen 
”icke-vinstdrivande kulturarvsinstitutioner” samt ett 
klargörande av vad som avses med ”bildkonstverk”. 
Förtydligandet behövs för att enskilda arkiv, i 
synnerhet mindre sådana, ska kunna digitalisera sina 
bildsamlingar. 
 

Projekt  
Våren 2020 tog Arkivförbundet initiativ till projektet #Corona 2020. Riksarkivet tillsköt i en 
första omgång 75 000 kr. I början av sommaren 2020 sände Arkivförbundet ut ett upprop till 
medlemmarna för att initiera en dokumentation av Coronapandemins påverkan på näringsliv 
och civilsamhälle. För att ge inspiration och stöd i dokumentationsarbetet arrangerade 
Arkivförbundet i oktober 2020 ett digitalt metodseminarium. De cirka 30 deltagarna var 
nöjda med seminariet men efterfrågade ytterligare konkreta råd och hjälp när det gäller det 
praktiska dokumentationsarbetet. Coronaprojektets arbetsgrupp åtog sig att ta fram en 
handbok med tips och råd som stöd inför dokumentationsarbetet. Pengar söktes och erhölls 
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från Riksarkivet för att utarbeta en handbok på cirka 100 sidor i samtidsdokumentation för 
arkiv. 200 000 kronor erhölls från Riksarkivet för att förverkliga idén om en handbok. 
 

Handboken är även tänkt att kunna användas 
för att dokumentera lokala händelser, 
komplettera material som finns i arkiven och 
för att fylla igen luckor. Projektgruppen har 
under året arbetat fram en disposition till 
boken. Anders Sjöman på Centrum för 
Näringslivshistoria har åtagit sig uppdraget 
att vara projektledare. Uppdraget att skriva 
har delegerats till Hampus Busk. Boken 
beräknas klar under våren 2022. 
 

NAF- projektet 
NAF-projektet är ett arv från Näringslivsarkivens förening (NAF) med syfte att stärka och 
utveckla näringslivsarkiv. Projektet inleddes inom NAF 2017. När Svenska Arkivförbundet 
övertog NAF:s medlemmar, verksamhet och kapital vid starten 2019 fanns det projektmedel 
kvar som ”öronmärktes” för att Svenska Arkivförbundet skulle driva utvecklingsarbetet 
vidare i enlighet med NAF-projektets intentioner. 
 
Under 2019 hann Arkivförbundet med tre olika insatser inom projektet, men under 
pandemiperioden har projektarbetet återigen pausats. Arkivförbundets styrelse har en tydlig 
idé kring hur de kvarvarande projektmedlen (ca 100 000 kr) ska kunna omsättas i 
verksamhet med tydlig inriktning för utvecklingsinsatser för näringslivsarkivsektorn. 

Nätverk och samarbeten 
Tidskriften ARKIV   
Arkivförbundet representerades i tidskriftsföreningen av Torgny Larsson så länge han var 
ledamot av styrelsen. Han ersattes efter årsmötet av Ola Wirtberg. Per Lundin har även 
detta år varit tidskriftsföreningens kassör. Per Lundin och Maria Larsson Östergren 
representerar Arkivförbundet i redaktörsgruppen. Eva Sjögren Zipsane och Per Lundin har 
bidragit med artiklar i tidskriften 
under året. 
 
Tidningen har getts ut med fyra 
nummer. När den annonsansvarige 
slutade blev finansieringen en fråga 
som behöver lösas för att klara 
åtagandet på längre sikt. Ekonomin är på kort sikt god och tidskriftsföreningens ledning 
beslöt att temporärt ge ut de två första numren 2022 med egna medel. En ny 
annonsansvarig tillsattes under hösten 2021. Ett   annalkande dilemma är att antalet 
ägarföreningar minskar när förbund går samman. Föreningen för Arkivverksamma inom 
Landsting och Kommuner (FALK) och Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI) 
diskuterar ett samgående. Om ägarbilden förändras behöver finansieringsmodellen ändras. 
En arbetsgrupp är tillsatt där Per Lundin ingår tillsammans med Torgny Larsson för 
Arkivförbundet för att ta fram en långsiktig finansieringsmodell. 
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Utlysning av uppsatsstipendium 
I syfte att få fler studenter att skriva uppsats om enskilda arkiv, har Svenska Arkivförbundet 
inrättat ett stipendium för ”Bästa uppsats”. Stipendiet lystes ut för första gången under 
2021. Prissumman är på 10 000 kr. Den som erhåller stipendiet förväntas hålla en 
föreläsning i samband med Arkivförbundets stämma och skriva en artikel i Tidskriften Arkiv. 
Sista dag för ansökan är alltid 1 februari.  
 
 
 
Stockholm 2022-04-11 
 
 
 
 
Per Lundin Erik Åström  Kaisa Blank Nordmark 
 
 
 
 
 
Eva Tegnhed  Ola Wirtberg  (Katalin Gere) 
    Trädde ur styrelsen per 2021-11 

 
 
 
 
Anna Ketola Christer Ahlberger Samuel Edquist 
 
 
 
 
 
Maths Isacson 
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Reslutaträkning 2021 
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Balansräkning 2021 
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Arkivförbundets medlemmar 
Arbetarnas Bildningsförbund 

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona 

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne 

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 

Arbetets Museum 

ArbetSam 

Arkisto, Sverigefinländarnas arkiv 

Arkiv Gävleborg 

Arkiv Halland 

Arkiv Sörmland 

Arkiv Västmanland 

Arkivcentrum i Dalarna 

ArkivCentrum Örebro län 

Arkivet för UFO-forskning 

Bengtsfors föreningsarkiv 

Blekingearkivet 

Bohusläns Föreningsarkiv 

Bygdegårdarnas Riksförbund 

Centerpartiet 

Centerpartiets Ungdomsförbund 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 

DIK-Förbundet 

Equmeniakyrkan 

Fastighetsanställdas Förbund 

Finansförbundet 

Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation 

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län 

Folkrörelsearkivet i Västerbotten 

Folkrörelsearkivet i Ängelholm 

Folkrörelsernas Arkiv i Karlskoga 

Folkrörelsernas Arkiv i Kristianstad 

Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar 

Frälsningsarméns Arkiv 

Föreningen Centrum för Näringslivshistoria 

Föreningen Folkrörelsearkivet i Södertälje/Nykvarn 

Föreningen för folkbildningsforskning 

Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv 

Föreningen Norden 

Föreningen Svenskt Näringsliv 

Föreningen Värmlandsarkiv 

Föreningsarkiven i Stockholms län 

Föreningsarkivet i Alingsås 

Föreningsarkivet i Borås 
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Föreningsarkivet i Herrljunga 

Föreningsarkivet i Jämtlands Län 

Föreningsarkivet i Mellerud 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

Föreningsarkivet i Vimmerby 

Föreningsarkivet i Värmland 

Föreningsarkivet i Västernorrland 

Föreningsarkivet Vänersborg 

Företagsarkivet i Westerbotten 

Genealogiska föreningen 

GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 

Handelsanställdas Förbund 

Handelsanställdas Förbund avd 20 

Handikapphistoriska Föreningen 

Heby kommunarkiv 

HSB Riksförbund 

Humanistiska biblioteket, c/o Gtbgs universitet 

Hyresgästföreningen 

IF Metall 

Innovatum Science Center AB 

IOGT-NTO 

Jernkontoret 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

Kalmar läns arkivförbund 

Katrineholms Arbetararkiv 

Katrineholms kommun 

Kronobergsarkivet 

Landsorganisationen (LO) 

Nordiska Muséet 

Ledarna 

Liberala ungdomsförbundet 

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv 

Linköpings Föreningsarkiv 

Lärarförbundet 

NBV 

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv 

Norrbottens Föreningsarkiv 

Norrköpings Föreningsarkiv 

Norrtälje Stadsarkiv 

Nyköpings Stadsarkiv 

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN 

Pensionärernas Riksorganisation 

Region- Stadsarkiv Gtbrg med Folkrörelsernas Arkiv 

Riksarkivet 

Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg 

Riksarkivet, Landsarkivet i Lund 
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Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena 

Riksarkivet, Landsarkivet i Visby 

Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund 

Riksförbundet Studiefrämjandet 

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 

SAC:s Arkivkommitté 

Seko, Service- och kommunikationsfacket 

Sensus studieförbund 

Skaraborgs föreningsarkiv 

Skånes Arkivförbund 

Skånes Näringslivsarkiv 

Socialdemokraterna 

Stadsarkivet Helsingborg 

Stiftelsen Kiviks Museum och Arkiv 

Stockholms socialdemokratiska arbetarekommun 

Stockholms Stadsarkiv 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Svenska Elektrikerförbundet 

Svenska Kennelklubben 

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 

Svenska Målareförbundet 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 

Svenska Röda Korset 

Svenska Transportarbetareförbundet 

Svenskt Tenn - arkiv och samlingar 

Sveriges Dövas Riksförbund 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Riksidrottsförbund 

Synskadades Riksförbund 

TAM-Arkiv 

Tekniska museets arkiv 

Trollhättans Arkivförening 

Unga Örnars Riksförbund 

Unionen 

Verdandi 

Vårgårda föreningsarkiv 

Vänsterpartiet 

Åmåls Föreningsarkiv 

Älvsborgsarkivet – förenings- och lokalhistoria 

Östergötlands Arkivförbund 

Arbetarnas Bildningsförbund 

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona 

Ulf Andersson 

Jan Östergren 

Maria Larsson-Östergren 

Eva Sjögren Zipsane 
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Verksamhetsplan 2022--2023 
 

Övergripande  
Svenska Arkivförbundet har, trots Covid-pandemins begränsningar, under sina två 
verksamhetsår utvecklats till en samlande aktör. Som riksorganisation utgör förbundet en 
respekterad part i kulturpolitiska och arkivpolitiska frågor på nationell och regional nivå. 
Denna utveckling har möjliggjorts i samarbete och i samråd med Riksarkivet vilket 
Arkivförbundet ser som positivt och fortsatt utvecklingsbart. 
 
Styrelsen skall verka utifrån stadgarnas ändamålsparagraf som innebär främjande, 
bevarande och tillgängliggörande av den enskilda sektorns arkiv. Svenska Arkivförbundets 
styrelse har en hög målsättning där strävan är att tillsammans med övriga arkivföreningar, 
Arkivförbundets medlemsorganisationer och Riksarkivet stärka hela den enskilda 
arkivsektorn.  

Verksamhetsutveckling 
Svenska Arkivförbundet har arbetat med verksamhetsutveckling genom en köpt tjänst på 
deltid under perioderna september 2019 till mars 2020 samt från oktober 2021 och nu 
pågående till april 2022 med uppgift att koordinera utvecklingsarbetet och hantera 
medlemskontakter etc. 
 
För att kunna arbeta aktivt med verksamhetsutveckling har Svenska Arkivförbundet sedan 
starten 2019 i perioder haft en utvecklingskoordinator anställd, detta genom en köpt tjänst 
från Blekingearkivet. Styrelsen anser nu att tiden är mogen för att ta ytterligare ett steg för 
att professionalisera Arkivförbundet som helhet och att ge utvecklingsarbetet rejäla 
förutsättningar. Genom att utlysa och tillsätta en heltidstjänst som generalsekreterare för 
Svenska Arkivförbundet, motsvarande den organisation som finns hos våra 
systerorganisationer Sveriges Museer och Sveriges Hembygdsförbund, har Arkivförbundet 
höjt ambitionsnivån. Målsättningen är att anställningen, med estimerad anställningsstart i 
augusti 2022, ska ge styrelsen bättre möjligheter att arbeta strategiskt med 
verksamhetsutveckling medan flera delar av den operativa verksamheten kan överföras till 
den anställde generalsekreteraren. Tjänsten kommer under de första åren finansieras med 
medel hämtade från tidigare årsöverskott samt med projektmedel. Långsiktig finansiering 
kommer att ingå i kommande ansökan till departement. 

Opinionsbildning  
För att möjliggöra bevarande och tillgängliggörande av den enskilda sektorns arkiv måste 
förståelsen för arkiv i allmänhet och de enskilda arkiven i synnerhet öka bland beslutsfattare, 
arkivbildare, arkivägare och allmänheten i stort. Svenska Arkivförbundet har därför en viktig 
uppgift när det kommer till opinionsbildning både internt inom arkivsverige och externt 
gentemot myndigheter, organisationer och andra arkivbildare 
Styrelsen arbetar med regelbundna omvärldsanalyser, svarar på remisser, bevakar aktuella 
arkivfrågor för enskild sektor och interagerar med pågående beslutsprocesser som berör de 
enskilda arkivens villkor. Därtill samverkar Arkivförbundet med strategiska 
samarbetspartners i arbetet för att synliggöra arkiven.  
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Under perioden avser Svenska Arkivförbundet att 
• synliggöra arkivfrågorna inom de riksorganisationer som är del av Arkivförbundet 

• bevaka och aktivt samverka vid utvärderingar och uppföljningar av de regionala 

kulturplanerna 

• aktivt uppsöka beslutsfattare för att sprida kunskapen om de enskilda arkivens    

villkor och behovet av att den Nationella Arkivdatabasen (NAD) utvecklas  

• i samarbete med andra arkiv- och kulturarvsorganisationer verka för att stärka 

förutsättningarna för- och kunskapen om enskilda arkiv och dess betydelse  

• inom ramen för ett mer professionaliserat Arkivförbund kunna erbjuda den enskilda 

arkivsektorn en tydlig opinionsröst, som i samverkan med andra aktörer står upp för 

och profilerar de enskilda arkiven 

• svara på remisser som bedöms som relevanta för den enskilda arkivsektorn 

• anordna en höst – och en vårkonferens med teman som är angelägna för 

medlemmarna 

• planera och söka pengar för projekt i samarbete med medlemsorganisationer (kan 

specificeras, om vi redan nu är beredda att gör det?) 

• förstärka arbetet med Agenda 2030 inom arkivsektorn 

Kommunikation  
Förbundsstyrelsens målsättning är att initiera insatser som signifikant ökar synligheten 
avseende arkivfunktion och registraturfunktionens betydelser hos de större 
riksorganisationer, som är del av Svenska Arkivförbundet.  
Den kontakt som Arkivförbundet har etablerat i form av dialogmöten med samtliga regioner 
i Sverige ska upprätthållas och utvecklas i samråd med de regionala kulturkanslierna.  
Utöver dessa prioriterade insatser, kommer Arkivförbundet att upprätthålla ordinarie 
kommunikation med medlemsorganisationer, samarbetsparter och myndigheter. En särskild 
satsning kommer att göras med en återstart av det så kallade NAF-projektet där 
Arkivförbundet ska stimulera och ta tillvara på näringslivsarkivens behov och intressen. 
 

Under perioden avser Svenska Arkivförbundet att 
• arrangera träffar med styrelser inom förbundets medlemsorganisationer 

• arrangera träffar inom ramen för ”Forum för Arkiv – kollegor emellan” (se mer nedan 

under utbildning) 

• sända ut nyhetsbrev tre gånger per år 

• arbeta med Tidskriften Arkiv 

• finnas synliga med information via hemsidan arkivforbundet.se 

• arbeta med traditionell mötesverksamhet med fysiska, digitala och hybridmöten 

• Delta aktivt i SASS arbete med Arkivens dag och Arkivveckan 

• Planera in och genomföra träffar med medlemmar inom sektorn näringslivsarkiv 
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Utbildning  
Inom arkivsektorn, liksom i övriga samhället, pågår en ständig utveckling vilket förändrar 
förutsättningar och arbetsmetoder för att hantera, bevara och tillgängliggöra arkiven och 
kunskapen om desamma. Svenska Arkivförbundets ambition är därför att erbjuda 
medlemsorganisationerna kompetenshöjande aktiviteter riktade till personal, styrelser och 
arkivanvändare. Dessa riktade utbildningsinsatser kan också erbjudas andra organisationer 
inom enskild sektor och/eller som målinriktade samarbeten för att främja arkivhantering. Ett 
exempel på sådant samarbete är det som genomfördes med Sveriges Hembygdsförbund 
under 2020. 
 
Svenska Arkivförbundet har sedan senhösten 2021 lanserat en kontaktskapande och 
främjande verksamhet ”Forum för Arkiv – Kollegor emellan”. Det är en enklare form av 
digitalt möte med målsättning att nå och knyta samman många inom enskild sektor. Vid 
dessa återkommande forum informeras om ett specifikt tema. Framför allt är syftet att 
skapa en mötesplats där personer som är verksamma inom en organisation och har ansvar 
för ett arkiv, eller på annat sätt arbetar inom enskilda arkiv, opretentiöst kan träffas för att 
prata om arkivrelaterade problem eller delge lösningar på sådant som kan göra 
yrkesvardagen enklare för någon annan. Tanken är att ”Forum för Arkiv – kollegor emellan” 
genomförs kvartalsvis och att de teman som ska ventileras bestäms i nära dialog med 
deltagarna i forumet. 
 
Förbundsstyrelsens ambition är att verksamheten skall, i dialog och i samarbete med 
medlemsorganisationerna och övriga samarbetspartners, arbeta för att erbjuda relevanta 
utbildningar och andra kompetensutvecklande aktiviteter. I slutet av augusti/början av 
september 2022 kommer bland annat en grundkurs för arkivassistenter att arrangeras.  
#Corona-projektet ska slutföras och i anslutning till det produceras en 
dokumentationshandbok. Utifrån denna planeras sedan för en utvecklad förmedlingsinsats.  
Därutöver har Förbundsstyrelsen även en ambition att Arkivförbundets verksamhet ska 
upprätthålla ett folkbildande uppdrag, dvs att föra ut kunskapen om arkiv, deras roll i ett 
demokratiskt samhälle och arkivens innehåll – pedagogiskt, publikt och genom både 
källkritik och källtillit.  
 

Under perioden har Svenska Arkivförbundet ambitionen att  
• arrangera konferenser med kompetensutvecklande och inspirerande innehåll 

• inhämta medlemmarnas önskemål rörande utbildningsinsatser och liknande 

kompetensutveckling 

• genomföra minst en kursaktivitet per år samt planera för ytterligare utbildningar 

• genomföra 4 - 5 ”Forum för Arkiv – kollegor emellan” per år 

• erbjuda medlemsorganisationerna stöd i form av direktkontakt (digitalt eller fysiskt), 
som utformas efter behov och önskemål. Särskilt fokus kommer att ligga på större 
riksorganisationer 

• arrangera en grundkurs för arkivassistenter 
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• ge ut en handbok om dokumentation 

• arrangera kompetenshöjande insatser kring temat dokumentation 

• i samarbeta med Riksarkivet och andra kulturarvsaktörer arbeta för en utveckling av 

Nationella Arkivdatabasen 

• verka för en utveckling av andra digitala verktyg för att samlingar ska kunna bli mer 

tillgängliga 

Övrigt  
Under perioden skall Svenska Arkivförbundet också 

• ta fram en robust plan för att stabilisera Förbundets ekonomiska bas 

• verka för att få till bestående samarbetsavtal med arkivföreningar, 
kulturarvsorganisationer och andra aktörer som främjar enskilda arkiv 

• aktivt medverka i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv 

• aktivt medverka i Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet (SASS) och i arbetet med 
verksamheterna Arkivens Dag och Arkivveckan 

• återuppta och utveckla kontakterna med nordiska arkivorganisationer inom enskild 
sektor 
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Budget 2022 – 2023 
Intäkter 
Verksamhetsbidrag Samarbetsrådet    400 000 kr 
Medlemsavgifter     125 000 kr 
Intäkter från konferenser, kurser etc.       50 000 kr 
Övriga intäkter         5 000 kr 
Utvecklingsbidrag Samarbetsrådet 2022       70 000 kr 
Överförda projektmedel Dokumentationsprojekt   140 000 kr 
Överförda projektmedel från NAF      20 000 kr 
Eget kapital    390 000 kr 

Summa:       1 200 000 kr 

Utgifter 
Personalkostnader, inkl NAF-projekt     375 000 kr 
och arbete med del 3 dokumentationsprojekt 
Köpta tjänster, kansli     130 000 kr 
Köpta tjänster, utvecklingskoordinator     130 000 kr 
Styrelsekostnader       80 000 kr 
Kurs, konferens och årsmöten    100 000 kr 
Kostnader ”Dokumentationsprojekt, del 2”   210 000 kr 
Tidskriften "Arkiv" (årlig avgift)       30 000 kr 
Kostnad för medverkan i ”SASS”       10 000 kr 
Verksamhetskostnader     135 000 kr 
(resor, inventarier och kontorsmaterial, lokalkostnader mm)  
Summa:    1 200 000 kr  

Budget 2023 
Intäkter 
Verksamhetsbidrag Samarbetsrådet    400 000 kr 
Överförda projektmedel från NAF    80 000 kr 
Medlemsavgifter     125 000 kr 
Intäkter från konferenser, kurser etc.       50 000 kr 
Övriga intäkter         5 000 kr 
Utvecklingsbidrag Samarbetsrådet 2023 (projekt)       70 000 kr 
Eget kapital     540 000 kr 

Summa:    1 270 000 kr  

Utgifter 
Personalkostnader     850 000 kr 
Kanslikostnad     65 000 kr 
Styrelsekostnader       80 000 kr 
Kurs, konferens och årsmöten    100 000 kr 
Tidskriften "Arkiv" (årlig avgift)       30 000 kr 
Kostnad för medverkan i ”SASS”       10 000 kr 
Verksamhetskostnader     135 000 kr 
Summa:    1 270 000 kr  
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Beräknad förändring av eget kapital 

2021-12-31: 1 658 000 
 
2022-12-31: 1 108 000 
[1 658 000 - Dokumentationsprojekt 140 000, NAF-projekt 20 000 samt satsning eget kapital 390 000] 
 
2023-12-31: 488 000 
[1 108 000 - NAF-projekt 80 000, satsning eget kapital 540 000] 
 

Dessutom orört 

MADLI KURDVES FOND   396 000 KR 
AKTIEKAPITAL (TILL ETT VÄRDE PER 2021-12-31 )  500 000 KR 
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Medlemsavgifter 
 
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2022: 
 
Fullt medlemskap, kategori 1  1 500 kr/år 
Fullt medlemskap, kategori 2    500 kr/år 
Stödmedlemskap    500 kr/år 
 
Avgiftskategori 1: Aktörer som bedriver arkivverksamhet på regional och nationell nivå, samt 
samtliga arkivinstitutioner inom offentlig sektor.  

Avgiftskategori 2: lokala arkivaktörer inom enskild sektor. 

 

 

Arvoden och ersättningar 
 
Styrelsen föreslår oförändrade ersättningsnivåer enligt följande: 
 
Förrättningsarvodet för halvdag:     500 kr 

Förrättningsarvode heldag:  1 000 kr 

Restid utanför kontorstid ersätts med 50 kr/h. Ersättning ges också för resa med egen bil med 18.50 

kr/mil.  

Inga traktamenten betalas ut, men ersättning ges för faktiska utlägg. 

Fast arvode till ordförande om 10 000 kr/per år.  
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Valberedningens förslag 
Val av Förbundsordförande, 1 år 
Maths Isakson, omval 

Val av ledamöter, 2 år 
Elinor Magnérus 
Katarina Karlsson 
Hans Hulling 
Henrik Summanen 

Följande ledamöters mandatperiod utlöper först vid 
förbundsstämman 2023 
Christer Ahlberger 
Samuel Edquist 
Eva Tegnhed 
Anna Ketola 

Val av Revisor, 2 år 
Fredrik Olsson Spjut, omval 

Följande revisors mandatperiod utlöper först vid förbundsstämman 
2023 
Lars Andersson 

Val av revisorsersättare, 1 år 
Peter Olausson, nyval 

Valberedningen, 2022 
Liz Gunnarsson 
NN 
Albin Lindqvist 
 


