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Betänkandet av utredningen om Förenklingar för mikroföretag och modernisering 

av bokföringslagen. 

 
Sammanfattning. 

Svenska Arkivförbundet väljer att yttra sig i remissvaret avseende det avsnitt i betänkandet, som 

berör vårt kompetensområde, dvs Del 2 och avsnitt 7 som behandlar Arkiveringsreglerna. 

Betänkandet anger att syftet med reglerna om arkivering inom bokföringslagen är ”utformade i 

syfte att skydda framför allt borgenärer, företagets delägare, medlemmar och anställda samt det 

allmänna”. Just den avslutande delen som avser ”det allmänna” innebär att ett företags 

arkivhandlingar är del av ett aktivt insamlande av information, som efter hand blir del av ett 

nationellt, regionalt eller lokalt kulturarv. Om företag ges möjlighet att på eget bevåg gallra 

ekonomihandlingar och liknande dokumentation som är av betydelse för en samlad bild av 

företagets historiska utveckling, då riskerar samhället en informationsförlust, som kan få stor 

betydelse för framtida forskning och samhällsförståelse. Alla företag har en dag 1, där 

verksamheten startar – det kan vara som ett mikroföretag. Men över tid kan detta mikroföretag 

utvecklas till ett större multinationellt företag (ex. Telecom-bolaget Ericsson, som startar i liten 

skala 1876 i ett garage i utkanten av Stockholm). 

Svenska Arkivförbundet ser en risk med utredningens förslag inom avsnitt 7.11.3 där det anges 

att företag ska få förstöra originalmaterial om räkenskapsinformationen har överförts. Skälet till 

detta förslag utgörs av att ”bevarande av det ursprungliga materialet medför betydande kostnader 

och olägenheter för företagen”. Detta är ett förslag/argument som Svenska Arkivförbundet vill 

reagera mot. Enskild arkivverksamhet finns utbyggd i hela Sverige – ett nätverk av regionala 

arkiv, som bistår lokala och regionala organisationer och företag med arkivservice och råd och 

stöd kring arkivering. Detta innebär inte betydande kostnader för företagen, utan snarare en 

investering i ett säkerställande av företagets informationshantering. Samtidigt ger det ”det 

allmänna” / svenska samhället en rimlig möjlighet till att bevara adekvat information som är 

kopplat till näringslivet – oavsett om det är lokalt, regionalt eller nationellt. 

Förslag – Uppmaning. 

Svenska Arkivförbundet föreslår, att om utredningens förslag kommer att skrivas fram i en 

proposition, så ska Arkiveringsreglerna förtydligas med kulturarvsaspekten – att även 

mikroföretag ska uppmanas till en aktiv arkivhantering, för att bevara sin företagshistoria, även 

om det är ett mindre företag och med kort historia. Verifikat kan gallras om övriga 

Räkenskapshandlingar finns bevarade som informationskälla till framtida forskning. 
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