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Remissvar över betänkandet Vår demokrati – värd att värna 

varje dag SOU 2022:28 

 

Allmänt 

Svenska Arkivförbundet är riksorganisationen för enskilda arkivinstitutioner och enskilda arkiv. 

Enskilda arkiv omfattar all den information som näringsliv och civilsamhälle skapar. Det är företag, 

föreningar, förbund, politiska partier, trossamfund, privatpersoner, släkter, gårdar och andra 

organisationer. Arkiv är både infrastruktur och kulturarv. De enskilda arkiven innehåller information 

om hur människor arbetat och organiserat sig och vilka frågor som varit viktiga för dem genom 

historiska samhällsförändringar och genom tider med olika tanketraditioner och är därför en viktig 

del i en hållbar demokrati.  

Svenska Arkivförbundet delar uppfattningen att vår demokrati är värd att värna varje dag och är 

positiva till det arbete som Demokratikommittén har utfört. Tillgången till information och vårt 

gemensamma kulturarv i arkiven är en grund till detta.  

 

6.1 Inrätta en nationell demokratifunktion 

Arkivförbundet ställer sig bakom förslaget att inrätta en nationell demokratifunktion. Inom 

arkivsektorn genomförs demokratifrämjande aktiviteter och en samordning och analys av 

aktiviteterna vore positivt för att exempelvis utforma nya demokratifrämjandeaktiviteter med ännu 

större träffsäkerhet.   
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7.1 Större fokus på demokrati i myndigheternas arbete 

En viktig del i en transparent och öppen demokrati är möjligheten att ta del av allmänna handlingar 

som bevaras hos statliga och kommunala myndigheter. Även om man kan efterfråga handlingar utan 

att känna till huruvida de existerar eller inte, underlättar det om medborgare själva kan söka i 

myndigheternas arkivbestånd. Om informationen om de olika arkivbestånden dessutom samlas på 

ett ställe skulle det underlätta eftersökandet. Att alla myndigheter samlar information om sina 

arkivbestånd på ett ställe vore ett konkret och praktiskt sätt som myndigheter kan jobba mot 

demokratimålen. Detta bör även gälla för den enskilda sektorn. I de enskilda arkiven finns också 

information som är viktig för vår demokrati och information som knyter an till och kompletterar de 

allmänna handlingarna hos myndigheterna. Första steget i processen att ta del av information är att 

kunna söka och hitta informationen.  

Förslag: Att förslaget från arkivutredningen Härifrån till evigheten, SOU 2019:58, att myndigheterna 

ska lämna uppgifter om arkivbestånden till den nationella arkivdatabasen (NAD) genomförs, så att 

medborgarna får en ingång för att söka efter samtliga myndigheters handlingar. Ge Riksarkivet 

uppdraget att i samarbete med offentlig och enskild arkivsektor driva och utveckla den nationella 

arkivdatabasen i likhet med Kungliga bibliotekets uppdrag kring databasen Libris.  

 

7.3 Förtydliga skolans demokratiuppdrag 

Svenska Arkivförbundet ställer sig bakom förslaget att skapa en permanent digital plattform där 

pedagogiskt material kan samlas. Många arkivinstitutioner erbjuder digitala demokratiprogram med 

både nationellt och lokalt fokus. En gemensam ingång till dessa skulle underlätta för både 

producenterna och mottagarna.  
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