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Policy vid för förvärv av enskilda arkiv har som utgångspunkt att vara en vägledning för beslut om förvärv av enskilda 

arkiv. Policyn syftar till att gynna en medveten och målinriktad uppbyggnad av Riksantikvarieämbetes enskilda arkiv. 
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1 Inledning 

Riksantikvarieämbetet förvarar mer än 200 enskilda arkiv och samlingar. Det är handlingar från 

privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar, vilka har anknytning till 

verksamheter kring kulturarvet. Samlingarna är av varierad storlek och karaktär och innehåller ofta 

material kring arbete och forskning men här finns också handlingar och foton av mer privat karaktär. 

2 Definition av förvärv 

Ett förvärv innebär att äganderätten överförs till en ny ägare. Förvärv kan exempelvis ske i form av 

köp, gåva eller arv. 

3 Former av förvärv 

Enskilda arkiv kan överlämnas av både juridiska och fysiska personer. Riksantikvarieämbetet tar i 

första hand emot arkiv i form av gåva.  Riksantikvarieämbetet övertar då äganderätten till arkivet. 

Samtliga villkor eller förbehåll som kan finnas i fråga om förvärvet ska vara tydligt angivna i ett 

gåvobrev eller motsvarande skriftlig handling. Riksantikvarieämbetet tar inte emot depositioner. 

4 Process för förvärv 

Förvärv till Riksantikvarieämbetet sker främst genom externa förvärvförfrågningar även om interna 

förvärvsförslag kan förekomma. Förvärvsförfrågningar bereds av arkivenheten och beslut fattas av 

chefen för enheten. Om ett förvärv kräver resurser utanför ordinarie budgetramar fattas beslutet av 

riksantikvarien. 

5 Urvalskriterier för förvärv 

För förvärven gäller ett antal urvalskriterier. Utifrån dessa görs en helhetsbedömning. Kriterierna är 

således inte ömsesidigt uteslutande. 
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URVALSKRITERIER 

Anknytning till kulturarvet 

Riksantikvarieämbetet förvärvar arkiv med betydande anknytning till det nationella kulturarvet. 

I första hand förvärvas arkiv som berör kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. 

 

Proveniens  

Handlingarna i de förvärvade arkiven ska ha en klar proveniens (härkomst). Riksantikvarieämbetet 

förvärvar inte arkiv eller handlingar som är eller misstänks vara stulna eller på annat sätt olovligt 

förvärvade. Riksantikvarieämbetet förvärvar inte heller arkiv om det är oklart vem som äger det.  

 

Autenticitet 

Arkiven ska bestå av handlingar som inkommit och uppkommit hos en arkivbildare i dennes egen 

verksamhet. Riksantikvarieämbetet tar i första hand emot originalhandlingar. Vid förvärvsförfrågan 

ska det tydligt framgå om det finns kopior i arkivet. 

 

Handlingarnas tillstånd 

Vid förvärv tas hänsyn till handlingarnas skick. Riksantikvarieämbetet förvärvar inte handlingar som 

är i sådant skick att de inte kan omhändertas, tillgängliggöras och bevaras på ett godtagbart sätt, 

Avsteg från detta får göras om det finns ett synnerligen starkt intresse för ett förvärv. Vidare bör 

handlingarna vara ordnade vid leverans.  
 

Ekonomiska aspekter 

Riksantikvarieämbetet tar inte emot arkiv som kräver omfattande kostnader för magasinering, lagring, 

arkivering och bevarande  

 

Representation 

Riksantikvarieämbetet eftersträvar mångfald i de förvärvade arkiven. Vid insamling ska ämne och geografisk 

representation beaktas liksom representation av genus och historiska perioder.  

 

Tillgänglighet 

Förvärvade arkiv ska vara öppna och tillgängliga i så hög grad som möjligt. Arkiv som på obestämd eller lång 

tid inte kan tillgängliggöras tas inte emot. Om upphovsrättsligt skyddade handlingar ingår ska det regleras i 

gåvobrev. 

 

 


