
  

Att spara eller inte spara  



  

  



  

Att spara eller inte spara 

De svenska arkiven och kulturarvet 
1970–2010 

Samuel Edquist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet 
Nr 6 

  



Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet 
Nr 6 

Redaktion: 
Kerstin Rydbeck, Ulrika Kjellman, Reine Rydén och Inga-
Lill Aronsson 

Distribution: 
Institutionen för ABM 
Box 625, 751 26 Uppsala 
publikationer@abm.uu.se 

© Institutionen för ABM och författaren 2019 

ISBN: 978-91-506-2763-3

Tryckt i Sverige av Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala 2019 



  

Innehåll 

Förord ................................................................................................. 9	
KAPITEL 1: Inledning ..................................................................... 11	

Syfte och forskningsfrågor....................................................................... 15	
Studiens teoretiska och vetenskapliga kontext ......................................... 20	

Arkivvetenskapligt sammanhang ........................................................... 20	
Teorier om arkivvärdering ..................................................................... 23	
Arkivet i kulturteoretisk och mediehistorisk kontext ............................... 28	
Kulturarv, minne, arkiv ......................................................................... 33	
Forskningen om bevarande och gallring i arkiv ...................................... 41	
Ett arkivpolitiskt fokus .......................................................................... 43	

Tillvägagångssätt, källmaterial och avgränsningar ................................ 46	
Disposition och formalia ......................................................................... 51	

KAPITEL 2: Det arkivpolitiska ramverket ..................................... 53	
Det svenska arkivväsendets säregenheter ............................................... 53	
Arkiv- och gallringspolitikens historia: en bakgrund .............................. 58	

1961 års allmänna arkivstadga ............................................................... 62	
1990 års arkivlag reglerar gallring i offentlig sektor ............................... 63	
Riksarkivets föreskriftsarbete efter 1991 ................................................ 65	

Mediatyper och handlingsbegreppet ....................................................... 68	
In och ut ur historien: offentlighetsprincipens räckvidd ......................... 71	

Ut ur historien: privatisering och bolagisering ........................................ 72	
In i historien: de kommunala bolagen .................................................... 73	
Kvar utanför: de statliga företagen ......................................................... 75	
De oreglerade enskilda arkiven .............................................................. 77	

Delsammanfattning ................................................................................. 80	
KAPITEL 3: Urvalsbevarande, intensivdataområden och 

integritetsgallring 1970–1990 ........................................................ 81	
Nya vetenskapstrender – nytt urvalsbevarande? ..................................... 84	

Förslag till intensivdataområden ............................................................ 89	
Snålare ekonomiska vindar .................................................................... 91	
Riksarkivets förslag till urvalsbevarande ................................................ 94	
1980-talets arkivutredningar och urvalsbevarandet ................................. 96	
Den enskilda arkivsektorn och urvalsbevarandet .................................. 102	
Forskare på offensiven – motvilliga arkivarier? .................................... 104	

Den etiska gallringen: integritet mot forskningsintresse ....................... 109	
Statligt urvalsbevarande efter arkivlagen ............................................. 113	
Urvalsbevarande i kommuner och landsting ......................................... 119	



  

Delsammanfattning ............................................................................... 121	
KAPITEL 4: Arkiven, kulturarvet och forskningen – ett nytt 

regelverk 1985–1995 .................................................................... 123	
Ska arkiven demokratiseras? ................................................................. 123	
En breddning av synen på arkivens användare ..................................... 125	

1970-talets kulturpolitik och arkiven .................................................... 126	
Arkivlagen och kulturarvet .................................................................... 129	

Kulturarv och svenskhet ...................................................................... 131	
Utredning på remiss och proposition .................................................... 137	

Riksarkivets policyarbete 1990–1995 .................................................... 140	
En gallringspolicy utreds ..................................................................... 140	
Den slutgiltiga policyn ........................................................................ 147	

Delsammanfattning ............................................................................... 152	
KAPITEL 5: Riksarkivets gallrings- och bevarandepolitik 1990–

2010 .............................................................................................. 154	
Föreskriftsarbetet, kulturarvet och forskningens behov ........................ 154	

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ......................................... 155	
Att täcka fler sektorer: miljö och rättsväsende ...................................... 158	
Statens administrativa handlingar ........................................................ 159	
Statens räkenskaper ............................................................................. 164	
EU-handlingarna ................................................................................. 171	
Upphandlingshandlingarna .................................................................. 173	
Två utredningar där bevarandepolicyn användes .................................. 176	

Handlingarna som av tradition ansetts mindre värda ........................... 181	
Att gallra förlorarnas historia ............................................................... 184	
Hur B-uppsatserna förpassades ut ur historien ...................................... 187	

Delsammanfattning ............................................................................... 192	
KAPITEL 6: Forskning, kulturarv, ekonomi ................................. 193	

Vilka involveras i utredningarna? ......................................................... 194	
Forskningens behov är akademins behov? ............................................ 197	
Går det att förutsäga framtidens önskemål? ......................................... 210	
Att delegera beslut: vem ska pröva forskningsvärdet? .......................... 216	
Kulturarvet i gallrings- och bevarandeutredningar .............................. 227	
De ekonomiska aspekterna .................................................................... 229	
Utredningarna om ny bevarandepolicy runt 2010 ................................ 233	

Stärkt kulturarvsdiskurs? ..................................................................... 234	
Sektorsanalyser ................................................................................... 240	

En ny arkivarieroll – kulturarvet i bakvattnet? ..................................... 242	
Sammanfattande diskussion .................................................................. 244	

KAPITEL 7: Under arkivariernas radar ........................................ 248	
Vad är egentligen allmänna handlingar? .............................................. 248	



  

Makten över akten ................................................................................. 249	
Att dokumentera eller inte dokumentera ............................................... 250	
De enskilda aktörerna och den krassa verkligheten .............................. 254	
Digital dokumentdöd? ........................................................................... 259	

KAPITEL 8: Sammanfattande diskussion ...................................... 262	
Hur har långsiktigt bevarande motiverats? ........................................... 262	
Vilka involveras i besluten om gallring och bevarande?....................... 263	
Hur hanteras forskningens behov, kulturarvsbegreppet och framtida 

användarbehov? ................................................................................ 264	
Arkivväsendet i dess samhälleliga kontext ............................................ 266	
Att spara eller inte spara ....................................................................... 269	

KÄLLOR OCH LITTERATUR ..................................................... 272	
Arkivmaterial......................................................................................... 272	
Tryckta källor och litteratur .................................................................. 273	

 





 9 
 

Förord 
 
Denna skrift utgör det huvudsakliga resultatet av ett forskningsprojekt som 
finansierats av Riksbankens jubileumsfond: Vad bevaras i arkiven? 
Informationsvärdering, gallring och bevarande i svenska arkiv 1980–
2010. Även om det i hög grad varit ett ensamarbete att sätta ihop texten, 
har jag fått många värdefulla synpunkter när enskilda delar presenterats, 
exempelvis på institutionen för ABM:s högre seminarium, eller i samband 
med andra forskningspresentationer av olika slag – ingen nämnd och ingen 
glömd. Jag tackar också för det bidrag till tryckningen som välvilligt getts 
av Vilhelm Ekmans universitetsfond. 

 
 
 
Uppsala, Stockholm och Rö april 2019 
Samuel Edquist 
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KAPITEL 1: Inledning 
Denna bok handlar om det moderna svenska arkivväsendets roll för hur 
det så kallade kulturarvet ständigt skapas och omskapas. Här och nu görs 
val rörande vad som ska hamna i arkiven för lång tid framåt. Men hur görs 
de urvalen, och med vilka motiveringar och utgångspunkter? Först måste 
vi dock reda ut vad arkiv är för något, åtminstone vad det betyder i den här 
studien. Den vanligaste associationen bland folk i allmänhet är antagligen 
att arkivet består av gamla papper i en källarvåning. Arbetet som arkivarie 
anses vara ganska enkelt och saknar i stort sett status och glamour. Hur 
vanligt är det exempelvis inte i TV-serier att en polis som gått över gränsen 
tas ifrån sitt tjänstevapen och skickas ner till tjänstgöring i arkivet? 

Verkligheten för dagens yrkesverksamma arkivarier ser dock ofta helt 
annorlunda ut. Visst finns det många som vårdar och tillgängliggör gamla 
dokument, men för de flesta av dagens arkivarier handlar arbetet inte i 
första hand om att hantera gamla arkivhandlingar. I stället sysslar de med 
ett mer eller mindre Sisyfosliknande uppdrag, att så gott det går se till att 
den information som skapas här och nu för det första är ordnad och sökbar, 
och för det andra hanteras på ett sätt att den kan bevaras på både kort och 
lång sikt. 

Även arkivets position inom den akademiska världen kan bädda för 
missförstånd. Där finns, förenklat uttryckt, två dominerande bilder av 
arkiv. Den traditionella betraktar arkiven som forskningens hjälpgumma, 
och arkivet är ett lätt romantiserat ställe att åka till på strapatsrika expedi-
tioner. Bland historiker har det fortsatt hög status att forska i arkiv – 
samtidigt som historievetenskaplig forskning under de senaste decennierna 
använt fler typer av källmaterial och i högre grad undersöker företeelser 
där arkivens skriftliga källor endast kan ge fragmentariska eller obefintliga 
svar.1 Lite hårdraget är det desto finare ju fler och mer avigt belägna arkiv 
en historiker besöker. Arkivresor till Riksarkivets lokaler i Arninge – ett 
handels- och industriområde omgivet av landsbygd i Täby – smäller 
exempelvis högre än de till huvudsätet i Marieberg i centrala Stockholm. 
Sådana ståndpunkter uttrycker en arkivromantik som ingår i många huma-
nioraforskares självbild. ”Riktiga” forskare som arbetar med ”riktiga” 

                                                        
1 Blouin & Rosenberg 2011, s. 80; se även om svenska historiker: Frohnert 2002. 
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arkiv vill profilera sig gentemot dem som använder sig av mer lättillgäng-
ligt material. 

Underförstått bygger även denna benägenhet på en syn på arkiv såsom 
svårtillgängliga samlingar av historiska dokument. Vissa upplever att det 
inte är lika ”äkta” att studera äldre arkivmaterial som digitaliserats, och det 
kan också finnas en tendens att förbise att samtida myndighetsdokument 
som erhålls via e-post eller en sökfunktion på internet är lika mycket arkiv-
handlingar som pappersdokument. Det är främst det senare – det analoga 
arkivmaterialet som går att känna och ta på – som har hög status.2 

Samtidigt har en helt annan definition av arkiv slagit igenom under de 
senaste decennierna i akademiska och andra intellektuella sammanhang. 
Ofta talas om den arkivaliska vändningen (”the archival turn”), vilken 
framför allt har en filosofisk och kulturteoretisk klangbotten. Där beteck-
nar arkiv olika sätt att lagra minnen och information i ett vidare perspektiv, 
allt från konkreta former till ytterst abstrakta. Sådana angreppssätt på 
arkiven har färgat av sig i åtskilliga studier i framför allt ämnen som 
litteratur-, film-, konst- och medievetenskap. De empiriska studier som 
görs i denna tradition ägnas dock relativt sällan åt arkivbildningen i 
”vanliga” myndigheter och organisationer, utan snarare åt personarkiv och 
samlingar, gärna med kopplingar till kultur- och konstvärlden. Ofta är 
ansatsen dock än mer abstraherande, och ”arkivet” är en rent teoretisk fond 
– inte ett empiriskt studieobjekt.3 

Det är inte överraskande att arkivet fascinerar, inte bara som faktiska 
konkreta dokumentsamlingar utan även i dess vidare kulturteoretiska 
mening. Såväl de konkreta/fysiska arkiven som de abstrakta förbinder förr 
och nu, med syfte att bevara saker för en nära eller avlägsen framtid. 
Många slås av en paradox mellan ofta ytterst strikta ordningsprinciper och 
ofta ändå helt slumpmässiga och flyktiga innehåll. Som det uttryckts: ”the 
archive’s dream of perfect order is disturbed by the nightmare of its 
random, heterogeneous, and often unruly contents”.4 

För att det inte ska råda någon tvekan om hur jag använder ordet ”arkiv” 
så kommer jag att hålla mig vid en lite mer prosaisk definition; arkiv är 
något konkret och inte en metafor för vidare kunskaps- och eller 
minneshorisonter. Jag avser med arkiv en samling av arkivhandlingar – 
betydelsebärande objekt fästa på olika lagringsmedier – som växt fram i 

                                                        
2 Ovanstående bygger på egna iakttagelser, och jag har säkert själv odlat jargongen. 
3 Se nedan. 
4 Voss & Werner 1999, s. ii. 
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anslutning till någon bestämd arkivbildare (från enskilda personer till stora 
myndigheter, företag och organisationer), genom att de inkommit dit eller 
skapats där, och sedan behållits. Detta är den gängse definitionen inom 
såväl det svenska som det internationella arkivväsendet under åtminstone 
det senaste dryga seklet.5 Detta hindrar inte att somliga arkivinstitutioner 
valt att även exempelvis spara föremål i anslutning till bestämda arkiv, 
men det är då någonting extra – inte det normala. 

Denna definition av arkiv är historiskt framvuxen och kodifierad under 
de senaste dryga hundra åren, och har nära samband med den så kallade 
proveniensprincipen – att arkiven ska avspegla arkivbildaren så väl som 
möjligt – och särskilt i svensk arkivtradition dessutom genom att den så 
kallade ursprungliga ordningen i arkiven behålls.6 Principen har framför 
allt växt fram med myndigheters arkiv som förebild, och avspeglar en äldre 
byråkratisk struktur med strikta organisationsgränser. Den är ingalunda 
oproblematisk, särskilt när det inte finns någon tydlig arkivbildare, det vill 
säga en viss person eller institution. 

Särskilt utanför myndighetsvärlden kan ibland gränsen vara flytande 
mellan arkiv i föregående bemärkelse – handlingar efter en bestämd arkiv-
bildare – och samlingar som vanligen är organiserade i efterhand, inte nöd-
vändigtvis efter en viss arkivbildare utan snarare efter en särskild doku-
mentkategori eller ett visst tema såsom ett geografiskt område och/eller en 
viss grupp av människor baserat på exempelvis kön eller etnicitet. Ofta 
benämns även de senare som arkiv, såsom bildarkiv, filmarkiv, hembygds-
arkiv, queerarkiv och minoritetsarkiv. I sådana fall är gränserna ofta flyt-
ande mellan å ena sidan arkiv och å andra sidan bibliotek och/eller museer. 
Vidare har exempelvis Michelle Caswell ifrågasatt den gängse ståndpunkt-
en att de i arkiven ingående byggstenarna – arkivhandlingarna (records) – 

                                                        
5 Duchein 1992, s. 19–20; se t.ex. Jenkinson 1922, s. 11; Schellenberg (1956) 2003, s. 
16. Arkiv används ofta i dagligt tal för även för förvaringsplatser (arkivlokaler) där 
handlingar samlats rent fysiskt, liksom för arkivinstitutioner – organisationer som på 
olika sätt handhar och ansvarar för en viss mängd arkiv (t.ex. Riksarkivet eller Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek). Före 1800-talet avsåg termen arkiv (archives, archivum 
m.m.) endast förvaringsplatserna: Yeo 2018, s. 11 och 13. Ofta sägs arkiv utgöra 
samlingar av dokument och/eller information, men för en vältalig diskussion om varför 
dessa termer kan vara problematiska, se Yeo 2011 och Yeo 2018. Termen arkivhandling 
är en översättning av engelskans record, se även nedan om förhållandet mellan 
begreppen records och documents. 
6 Smedberg 2012, s. 245–247. 
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måste vara i fysisk form. Enligt det resonemanget kan arkivhandlingar 
även vara immateriella, det avgörande är att de är beständiga i tid och rum.7 

För många utomstående kan det vara överraskande att en kärna i arkiv-
väsendet sedan lång tid varit vad som ytligt sett kan framstå som arkiver-
ingens motsats: att gallra. Under 1900-talets lopp har mängden informa-
tion och dokument ökat så våldsamt att det framstått som mer eller mindre 
hopplöst och orealistiskt att spara allting. Redan på 1940-talet kunde därför 
arkivarier konstatera att tyngdpunkten i arkivväsendet förflyttats från 
själva bevarandet av handlingarna till utväljandet av vilka handlingar som 
ska bevaras.8 

Intressant nog är gallring av arkiv en relativt lite uppmärksammad eller 
kontroversiell fråga i samhället.9 Dessa beslut är trots allt oåterkalleliga: 
det handlar om att utplåna information eller vittnesmål om skeenden, som 
inte finns någon annan stans. Detta kan kontrasteras mot de återkommande 
debatter som rörs upp gällande bibliotek, där enskilda folkbiblioteks 
gallring av äldre böcker ibland beskrivs som ”bokbål” och att utplåna 
historien.10 I dessa fall handlar det dock inte om att förstöra unika skrifter 
utan om exemplar i enskilda bibliotek – åtminstone finns ju alltid något 
exemplar (om det är svenskt) på Kungliga Biblioteket. När gallring av 
arkivhandlingar undantagsvis blir uppmärksammat, handlar det i regel om 
relativt färska handlingar (i allmänt språkbruk sällan omtalat som ”arkiv”), 
där förstöringen uppfattas som ett sätt att sopa igen spåren för att förhindra 
insyn i myndighetsutövning, forskning och dylikt.11 

Det är genom de ständiga valen inom arkivväsendet mellan bevarande 
och gallring som viktiga delar av framtidens kulturarv skapas, såsom mer 
eller mindre centrala byggstenar för framtidens historieskrivning om vår 
tid. En nästan utsliten symbol för arkiven är Janusansiktet – som exempel-
vis pryder Riksarkivets vapen – vilket används att fånga att arkiven på 
samma gång blickar bakåt som framåt. När ”folk mest” tänker och pratar 
om arkiv är det nästan helt den bakåtblickande delen som avses: arkiven 
bevarar kulturarvet, och berättar om händelser och förhållanden i det 
förflutna. En och annan akademisk teoretiker likställer också snarast det 

                                                        
7 Se Caswell, Cole & Griffith 2018, s. 23. 
8 Cook 1997, s. 22; se även Nilsson N. 1973, s. 110–111. 
9 Se Åström Iko 2003, s. 24, som tidigare konstaterat frånvaron av arkivfrågor i offentlig 
debatt. 
10 Se t.ex. Arvidson 2017. 
11 Se kap. 7. 
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arkivaliska med en närmast tvångsmässig drift att bevara.12 Men arkiven 
blickar också mot samtiden och framtiden; här och nu handlar det om att 
ordna och sortera information så att den går att återfinna i en nära eller 
fjärran framtid. Att hantera denna dubbla uppgift – informationsförvalt-
ning och kulturarv – är arkivens grundläggande premiss.13 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att analysera urvalsprocesserna bakom det 
långsiktiga bevarandet av arkivhandlingar i Sverige under de senaste de-
cennierna: vad som gör att vissa saker bevaras men andra inte. Genom stu-
dien läggs fokus på arkivväsendets betydelse som historiekulturell aktör, 
utifrån premissen att arkivbildning ständigt sker i en föränderlig samtid 
som skapar spår från det förflutna att relatera till för framtida användare. 

Jag behandlar i första hand statliga arkiv under tidsperioden från 1970 
till 2010. Tiden har sett ett stegrat allmänt intresse för historien och kultur-
arvet. Den präglas också av en skärpt lagstiftning kring de offentliga arkiv-
en, där arkivlagen som trädde i kraft 1991 innebar en tydligare reglering 
inte minst av gallringsfrågorna. Epoken har också sett en ökad användning 
av arkiven, där nya grupper utanför den vetenskapliga forskningen tagit 
större plats. Vidare har epoken präglats av att de handlingar som ska arkiv-
eras nästan helt och hållet blivit digitala – även om det ännu idag fort-
farande står och stampar med det digitala långtidsbevarandet, och åtskillig 
digital information skrivs fortsatt ut på papper när den ska slutarkiveras. 

Kärnan i boken handlar om de ständigt pågående urvalen som görs i 
arkivväsendet: vad ska bevaras och vad ska gallras? Dessa urvalsprocesser 
brukar på engelska kallas appraisal – och har definierats som ”the intell-
ectual decision making activity that precedes selection”, det vill säga en 
värderingsprocess som föregår själva det konkreta urvalet (selection): ”the 
practical and controlled application of appraisal principles to a body of 

                                                        
12 T.ex. Nora (1989) 2016, s. 88. 
13  Att jag använder ”information” i detta sammanhang och även framgent, är av 
pragmatiska skäl, då det ansluter till normalt språkbruk i det tidiga 2000-tal när detta 
skrivs. Det finns goda skäl, som anförs t.ex. i Yeo 2018, att förhålla sig kritisk till dem 
som vill göra begreppet information till en teoretisk grundval för arkivväsendet, på så 
sätt att arkivhandlingar betraktas som företeelser som på olika sätt fixerar och bevarar 
information. Yeos förslag till definition av arkivhandlingar som representationer av 
skeenden är enligt mig mer välfunnet. 
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material”.14 På svenska översätts detta ibland med termen informations-
värdering eller mer sällan arkivvärdering, men det sistnämnda finner jag 
lämpligast.15 Den förstnämnda versionen förutsätter att det är informa-
tionen i arkivmaterialet som värderas, vilket inte är alldeles säkert – det 
finns de som pläderar för urvalspraktiker utifrån mer formella kriterier där 
”värderingen” kanske inte alls handlar om dokumentens eventuella 
historiska värde, utan efter exempelvis vad som är mest praktiskt görbart.16 
Ett annat skäl att använda arkivvärdering är att det sätter fingret på den 
specifika arkivkontexten, medan informationsvärdering kan leda tankarna 
till helt andra sammanhang. 

Jag har även strävat efter att diskutera vilken relativ betydelse de 
uttalade arkivvärderingsprocesserna har på det stora hela för att forma de 
arkiv som återstår som mer eller mindre användbara spår från den samtid 
i vilka de skapas. Det sker också mer som en följd av juridiska och/eller 
administrativa styrmekanismer, eller helt oavsiktligt. Om arkiven är, som 
Verne Harris riktigt påpekat, endast ”skärvor av skärvor av skärvor” av det 
reella förflutna, så är arkivvärderingspraktikerna bara en av flera processer 
som maler ner den ursprungliga informationen till de flisor som återstår.17 

Tre huvudsakliga skäl brukar anföras för att motivera att gallring måste 
ske i arkiven. Gallring görs av a) ekonomiska skäl för att det (vanligtvis) 
kostar för mycket att bevara allting. Det görs av b) överskådlighetsskäl för 
att säkerställa att det verkligt viktiga arkivmaterialet inte drunknar i ett hav 
av information. Och så görs det av c) ideologiska skäl då bevarande av 
vissa typer av handlingar anses vara skadligt.18 Skälen ekonomi och över-
skådlighet går in i varandra, och bär båda på en gemensam grundval – att 
vissa typer av arkivmaterial allmänt anses mer värdefulla än andra, vilket 
skapar en valsituation där somt måste offras för att det verkligt viktiga 
materialet ska sparas. Den uttalat ideologiska gallringen sker rent officiellt 
idag i Sverige endast med den personliga integriteten som orsak. Det är 
därför det kontinuerligt raderas uppgifter ur olika personregister, kamera-

                                                        
14 Harrison 1997, s. 126. 
15 ”Informationsvärdering” återfinns t.ex. i namnet på en delkurs i arkivvetenskap på 
Södertörns högskola, liksom i namnet på forskningsprojektet som denna text härrör 
från. ”Arkivvärdering” har jag bara påträffat en gång tidigare: Lövblad 2005, s. 82. 
16 Se nedan. 
17 Harris 2002a, s. 65 (”a sliver of a sliver of a sliver”). 
18 Denna tredelning figurerar bl.a. i svenska officiella arkivsammanhang, där dock det 
tredje ideologiska motivet brukar snävas in till integritetsskäl: Om gallring (1999), s. 7; 
Stockholms stadsarkiv (2017), s. 6–7. Se även Rosengren 2017a, s. 30–33. 
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övervakningsfilmer och liknande. Mer inofficiellt har det förekommit och 
förekommer att handlingar försvinner i Sverige för att skydda något eller 
någons intresse, även om detta är på en helt annan skala än de massiva 
utgallringar som gjorts i andra länder, inte minst i samband med att fall-
ande regimer vill sopa undan spåren efter sig själva vid politiska omvälv-
ningar. Runtom i världen är och har det varit vanligt att arkivmaterial 
förstörs för att frisera historien och undanröja bevis.19 

För realismens skull finns skäl att lägga till en fjärde kategori: d) 
försumlighet. Mitt val av den termen ska inte tolkas som moraliserande – 
försumligheten är en begriplig följd av brist på resurser eller kunskaper. 
Arkivmaterial försvinner genom att det tappas eller slarvas bort, eller att 
dess långsiktiga bevarande försvåras genom att det inte vårdas och för-
bereds på rätt sätt. Det sistnämnda är idag mest aktuellt i fråga om informa-
tion som inte är fäst på papper, såsom ljudband, filmrullar och inte minst 
all den digitala information som helt dominerar i nutida arkivbildning. 

Sverige skiljer i ett viktigt avseende ut sig gentemot många andra länder, 
in vilka arkivvärderingen i första hand handlar om att bestämma vad som 
ska bevaras, ibland enligt en modell där det först är efter några decennier 
som en mindre del av en organisations handlingsbestånd väljs ut för lång-
siktigt bevarande på en arkivinstitution.20 I Sverige har dock bevarandet 
varit huvudregeln, och i stället har det valts ut vad som ska gallras. Detta 
beror främst på det svenska statliga och kommunala arkivväsendets intima 
koppling till offentlighetsprincipen – alla medborgares principiella rätt att 
ta del av allmänna handlingar, det vill säga dokument som upprättats vid 
eller inkommit till offentliga myndigheter och förvaras där (en regel som 
dock har många undantag, vilket jag återkommer till).21 Om det inte finns 
någon uttalad tillåtelse att gallra, så ska allmänna handlingar bevaras. Så-
dant har regelverket varit sedan åtminstone 1885, då den första regerings-
förordningen om arkivgallring utfärdades.22 Sedan några decennier finns 

                                                        
19 Se t.ex. Lokke 1968, s. 27–28; Wilson 2000, s. 126–127; Harris 2002b; Fowler 2017, 
s. 29–34. 
20 Backhaus 1995, s. 34–35. 
21 ”Offentlighetsprincipen” är en inofficiell benämning på bland annat tryckfrihetsför-
ordningens regler om handlingsoffentlighet, som använts även i officiellt tryck åtminst-
one sedan tidigt 1900-tal, se t.ex. SOU 1927:2, s. 23 och 27. Jfr Rosengren 2017a. Om 
det svenska begreppet ”handling” i relation till ”dokument”, se kap. 2. 
22 SFS 1885:34. I denna bok används ordet förordning (författning beslutad av reger-
ingen, på nivån under lagar) även för sådana föreskrifter som före 1974 års regerings-
form kallades kungörelse och var utfärdade av regeringen (Kungl. Maj:t). 
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dock för specifika handlingstyper lagstiftning som beordrar gallring som 
huvudregel, med syftet att skydda den personliga integriteten. 

Eftersom handlingar räknas som arkiverade i Sverige vid ett mycket 
tidigt skede – senast efter att de eventuella ärenden de tillhör avslutats – 
har konsekvensen för svensk arkivgallring i offentlig sektor blivit att den 
huvudsakliga energin nästan av nödvändighet ägnats åt det tidsbegränsade 
bevarandet. Det kan handla om att avgöra hur lång tid som handlingar 
behöver finnas tillgängliga för att möjliggöra insyn och kontroll över 
myndighetsutövning, för att värna juridiska krav (exempelvis om bokför-
ing, preskriptionstider i rättsväsendet och överklagandetider) eller för att 
organisationerna kan ha praktisk användning av dokumentation från tidig-
are ärenden.23 Det är fullt förståeligt att sådana överväganden fått störst 
utrymme i den praktiska verksamheten, eftersom misstag i dessa avse-
enden kan leda till förödande ekonomiska, moraliska eller juridiska konse-
kvenser.24 Sådant bevarande är dock inte huvudfokus för denna bok, utan 
det bevarande som görs på mer långsiktigt plan – i princip ”för evigt” eller 
åtminstone utan tidsgräns framåt. Här är motiven mer kulturellt betonade: 
det görs för att trygga ”forskningens behov” eller ”kulturarvet” eller 
”minnet”. Om myndigheter gallrar sådan information på ett sätt som anses 
felaktigt, blir det på sin höjd pinsamt inom begränsade kretsar. 

Undersökningen tar sin början under 1970-talet, då arkivfrågorna kom i 
delvis nytt ljus genom att den delvis inordnades i den nya kulturpolitiken, 
men också för att frågor om systematiska urval för bevarande och integri-
tetsdebatter då också tog fart vilka fått konsekvenser ända in i nutiden. 
Allra mest ingående görs studien från de utredningsprocesser som inleddes 
vid 1980-talets mitt och som ledde fram till den arkivlag som trädde i kraft 
1991, och sedan förs studien fram till omkring år 2010, där framför allt ett 
antal större statliga gallringsutredningar bildar underlag för analysen. I 
arkivlagen formaliserades en tidigare mer implicit regel, att allmänna 
handlingar får gallras. Men det infördes också bestämda kriterier när 

                                                        
23 Det har hävdats att principiella arkivteoretiska diskussioner om gallring inte i särskilt 
hög grad behandlat det tidsbegränsade bevarandet, liksom att – något tillspetsat – det är 
enklare att skilja ut dels handlingar av permanent värde, dels de av ”tillfällig eller ringa 
betydelse”, än den stora mängden däremellan: Cox 1994, s. 18 (refererar Margaret Cross 
Norton); se även Couture 2005, s. 85. 
24 Gallring av handlingar som redan finns i andra exemplar eller hos andra arkivbildare 
räknas också bort från denna studie – det vill säga det som inte utgör gallring av unika 
handlingar. Se t.ex. Winberg & Åkerman 1976, s. 34–35, för distinktionen mellan 
gallring av icke-unik och unik information. 
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gallring får ske, nämligen så länge det inte äventyrar allmänhetens insyn, 
rättskipning och det egna behovet, samt ”forskningens behov”. Arkivlagen 
påtalar också att det bör beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av 
”det nationella kulturarvet”.25 

Genom arkivlagen har alltså det offentliga arkivväsendet drivits till att 
explicit hantera frågor kring vad som utgör ”forskningens behov”, liksom 
rörande vem som är forskare och vad forskning utgör. För vem sparas 
handlingar och information i arkiven? Är det akademiska forskare – som 
länge var arkivens främsta användargrupp och där det länge fanns en 
symbios särskilt mellan historiker och arkivväsende26 – eller andra grupper 
såsom amatörhistoriker, släktforskare eller en ospecificerad allmänhet? 
Förs över huvud taget diskussioner om användare, och om det alls är 
möjligt – eller lämpligt – att väga in eventuella användares behov? 

I studien sätts också det svenska arkivväsendet in i en vidare samhällelig 
kontext. Detta gäller till att börja med rent kulturella och ideologiska före-
teelser, såsom diskussioner och idéer om kulturarv, historia och bevarande 
av dokumentation. Men det handlar det också om de institutionella, 
administrativa och ekonomiska ramar som alltid påverkat arkivväsendets 
bevarande- och gallringspraxis på olika nivåer: hos arkivbildarna själva, i 
förhållande till det juridiska systemet, och i samspelen mellan olika organi-
sationer och myndigheter. 

Studiens forskningsfrågor kan därför formuleras som följer, alla med 
den gemensamma nämnaren att det främst är statliga svenska arkiv efter 
1970 som undersökts. Med tanke på att detta är en relativt begränsad 
undersökning vill jag flagga för att svaren på frågorna i viss mån får be-
gränsas till hypoteser att pröva vidare i fortsatta och fördjupade studier: 
 

• Hur har långsiktigt bevarande motiverats? 
• Vilka aktörer involveras i besluten om gallring och bevarande? 
• På vilka sätt förhåller man sig till begreppen ”forskningens 

behov”, ”kulturarvet” och till framtida användarbehov? 
• I vad mån diskuteras möjligheterna att förutspå vad framtida 

arkivanvändare kan vara intresserade av? 
• På vilka sätt har arkivväsendet påverkats av övergripande 

samhälleliga kontexter? 

                                                        
25 ArkL (1990), 3 och 10 §. 
26 Se här t.ex. Blouin & Rosenberg 2011. 
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Studiens teoretiska och vetenskapliga kontext 
Den här studien kan närmast betecknas som historievetenskaplig, men den 
anknyter dessutom till andra disciplinära fält, såsom arkivvetenskap, 
mediestudier och kulturarvsstudier. 

Arkivvetenskapligt  sammanhang 
Eftersom studien handlar om arkivväsendet, kan den närmast per automa-
tik placeras inom disciplinen arkivvetenskap. Begreppet arkivvetenskap är 
lösligt och mångsidigt. Det innefattar å ena sidan teorier och studier om 
arkiv i vid mening, och kan bedrivas med tillvägagångssätt som ansluter 
till en mängd skiljaktiga discipliner som exempelvis historia, medieveten-
skap, juridik, informationsvetenskap och systemvetenskap. Å andra sidan 
finns en mer praktiskt inriktad kärna som rör frågor om hur arkiv bildas, 
avgränsas och ordnas, liksom historiska och institutionella perspektiv. 
Ofta innefattas i arkivvetenskapen tämligen handfasta och/eller normativa 
modeller kring hur arkiv och arkivinformation bäst bör hanteras. Den 
svenske arkivteoretikern Nils Nilssons försök 1973 att ringa in arkivveten-
skap sammanfattar väl denna dubbelhet mellan att vara en tvärvetenskaplig 
arena för studier av ett visst objekt – arkiv – och ett mer normativt och 
praktiskt inriktat fält: 

[…] arkivvetenskap […] innefattar det vetenskapliga studiet av arkivens 
natur, betydelse och utveckling och av de metoder, som krävs för att vid-
makthålla arkiven, gallra dem och göra dem funktionsdugliga. Kärnan i 
denna vetenskap är teoribildningen om arkivens natur, om systematiser-
ingen och ordningsprinciperna.27 

Det finns delade meningar rörande i vad mån arkivvetenskap bör ses som 
en självständig disciplin med egna teorier och metoder, eller om det 
snarare är att betrakta som en tvärvetenskaplig mötesplats med arkiven 
som studieobjekt. Den förra ståndpunkten har inskärpt arkivens särskilda 
sätt att bildas, som sätter fokus inte så mycket på själva informations-
innehållet i arkiven i sig, utan att de bevaras på så sätt att deras ursprung-

                                                        
27 Nilsson N. 1973, s. 11. För diskussion kring begreppen arkivvetenskap och arkivteori 
se t.ex. Burke 1981 (särskilt s. 42–43); Couture & Ducharme 2005; Eastwood 2017. För 
diskussioner om ämnet i svensk kontext, se Engström 1968; Lindroth 1978; Gränström 
1995; Backhaus 1995; Johansson B. 1997; Lövblad 2000; Lövblad 2002; Bergfeldt 
2002; Fredriksson 2002; se även Vitalis 2002. 
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liga sammanhang bevaras på ett trovärdigt sätt.28 Där finns en tendens att 
i proveniensprincipens anda betona att handlingar sprungna från arkivbild-
are bevaras så att de säkerställs som ”bevis” för det de utger sig för att vara 
(såsom dokument, inte nödvändigtvis för det som framgår i dokumenten). 
Det ska alltså gå att idka alla former av källkritik mot själva innehållet, 
men det bör åtminstone kunna slås fast att det är fråga om exempelvis ett 
protokoll från en viss arkivbildare. 

Jag ansluter snarast till synen på arkivvetenskap som en mötesplats för 
olika vetenskapliga traditioner, och håller med om dem som hävdat att det 
som brukar kallas arkivteori eller arkivvetenskaplig teori inte är teorier 
enligt den gängse vetenskapsteoretiska betydelsen av principer och be-
grepp med syfte att förklara något visst fenomen. Snarare är de att betrakta 
som normativt inriktade modeller och regelsystem: ”perhaps akin to sets 
of rules and procedures or belief systems (albeit with hidden ontological 
and epistemological viewponts)”.29 Det gäller exempelvis de i arkivveten-
skaplig litteratur mycket frekventa betoningarna av begrepp som account-
ability (ansvarsskyldighet) och evidentiality (bevislighet), där det slås fast 
som norm att arkiven bör präglas av öppenhet och att de bör vara trovärd-
iga, det vill säga att informationen i arkiven inte förvanskats. Inte sällan 
kan den arkivteoretiska kontexten bestå i kortfattade konstateranden såsom 
att arkiv är viktiga för öppenhet och demokrati, vilket förenas med 
empiriska studier om exempelvis politiska debatter kring offentlighet och 
möjligheter att ta del av arkivmaterial.30 

Många av de nyare arkivvetenskapliga diskussionerna är starkt influer-
ade av poststrukturalistiska teorier. Påfallande ofta används då termen 
postmodern(ism) i positiv bemärkelse – vilket står i kontrast till de många 
andra vetenskapliga och intellektuella sammanhang där begreppet sedan 
länge snarast använts som ett svepande invektiv från personer som minst 
av allt vill förknippas med ”postmodern” teori. Med postmodernism 
förstås ofta inom arkivvetenskap något mycket allmänt: att arkiv är sociala 
konstruktioner och där urvalen av det som slutligt arkiveras är påverkade 
av maktaspekter och intressen. Inte sällan framförs sådana synpunkter i 
tydlig polemik vad som betraktas som en äldre och positivistisk arkivteori. 
                                                        
28 Jenkinson 1922. För modern tid se t.ex. Eastwood 1994, s. 127–129, som inskärper 
fem arkivspecifika kriterier: impartiality, authenticity, naturalness, interrelatedness 
och uniqueness. 
29 Trace 2010, s. 57–58, citat s. 58 (hon talar om arkivvärderingsteorier, men det kan 
överföras till hela fältet inklusive teorier om t.ex. arkivbeskrivning och proveniens). 
30 Se t.ex. Procter, Cook & Williams (red.) 2005; Cook & Waiser 2010. 
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Den ledande kanadensiske arkivteoretikern Terry Cook menade att arkiva-
rier borde anamma postmodernismen av flera skäl, inte minst för att den 
var typisk för samtiden och att arkivväsendet alltid reflekterat sin samtid. 
Att teoretiker såsom Jacques Derrida också själva anammat arkiven för 
studier var ytterligare ett tungt skäl för Cook, som formulerade postmodern 
arkivvetenskap som ett ”paradigm” på följande programmatiska sätt: 

Process rather than product, becoming rather than being, dynamic rather 
than static, context rather than text, reflecting time and place rather than 
universal absolutes – these have become the postmodern watchwords for 
analyzing and understanding science, society, organizations, and business 
activity, among others. They should likewise become the watchwords for 
archival science in the new century, and thus the foundation for a new 
conceptual paradigm for the profession.31 

Detta är samtidigt ett exempel som arkivvetenskapen delar med många 
andra vetenskapliga discipliner under de senare decennierna, i vilket den 
anses ha utvecklats från ett äldre och föregivet positivistiskt skede till ett 
nyare och mer reflexivt. Inom arkivvetenskapen skrivs ofta fram en bild 
där samtidens arkivteori kännetecknas av ett postmodernistiskt uppvak-
nande från en äldre positivism.32 Senare decenniers arkivteori – även sådan 
som inte kallar sig postmodernistisk – har gärna inskärpt att arkivbildning 
inte är någon neutral och objektiv process, liksom att själva skapandet av 
arkivhandlingar faktiskt ofta – tvärtom Hilary Jenkinsons ofta citerade tes 
att ”Archives were not drawn up in the interest or for the information of 
Posterity” – faktiskt haft eftervärlden i ögonen. Exempel har kunnat ges 
från polisrapporter som regelmässigt ”snyggats till” eftersom de inbland-
ade vet att de kommer att tjäna som bevis för eftervärlden; det har inte bara 
varit fråga om en mekanisk och objektiv administrativ process.33 

Det är svårt att undgå tanken att det ligger något paradoxalt i att denna 
programmatiska postmodernism ibland resulterat i nya normativa modeller 
                                                        
31 Cook 2001a, s. 24 (citat); Cook 2001b, s. 19–21; Schwartz & Cook 2002, s. 10–11 
(not 17). För exempel på bejakande artiklar, se t.ex. Heald 1996; Harris 2007b; Harris 
2011; Nesmith 2002; Millar 2017, s. 43–44. Se även Holmås 2009, s. 62, som menar att 
Derridas Mal d’Archive ”utleste en postmoderne tsunami” i internationell arkivteori. 
32 Lane & Hill 2011; Ridener 2009, s. 8–10 och kap. 6; Jimerson 2009, s. 135–136; 
Klareld 2017, s. 29–32. Jfr Trace 2010, s. 59, som menar att många arkivarier har gjort 
ett ”belated leap from positivism into postmodernism and deconstruction”; se även 
Kolsrud 1997. 
33 T.ex. Trace 2002; eller om äldre tiders medvetna “frisering” av arkivlagda hand-
lingar: Burns 2010 (rättegångshandlingar i det koloniala Peru); Jenkinson 1922, s. 11. 
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för hur arkiv bör förstås och organiserats. Ett av de mer bestående resultat-
en är den så kallade records continuum-modellen, som utvecklades i 
Australien under 1990-talet av bland andra Frank Upward, också uttalat 
inspirerad av ”postmodern” teori. I modellen inskärps som utgångspunkter 
komplexitet, brott och diskontinuitet, men det slås också fast att den 
innebär ett ”paradigmskifte” från den tidigare livscykelprincipen, och 
modellen brukar åskådliggöras visuellt där alla analyskategorier har sin 
bestämda plats.34 

Teorier om arkivvärdering  
Inom det arkivvetenskapliga fältet ansluter denna studie direkt till forsk-
ningen om gallring och bevarande, liksom till det som på engelska kallas 
appraisal theory, här översatt till arkivvärderingsteorier. Ofta framställs 
arkivvärderingen (appraisal) som själva kärnan i arkivväsendet eller 
arkivvetenskapen.35 Till stor del är appraisalteorierna av normativ karaktär 
och består i olika modeller och förhållningssätt som arkivarier bör använda 
sig av för att fatta så goda beslut som möjligt kring vad som ska bevaras 
eller gallras från de verksamheter som arkiven emanerar från, liksom när, 
hur och på vilka grunder dessa urval ska ske. I den meningen har arkiv-
värderingsteorier åtminstone en hundraårig historia. De tidigaste moderna 
arkivteoretikerna – som nederländarna Samuel Muller, Johan Feith och 
Robert Fruin och britten Hilary Jenkinson – behandlade i stort sett gallring 
och bevarande endast indirekt; för dem var arkivariernas roll främst att 
vårda och bevara de arkiv som arkivbildarna själva format efter sina egna 
behov. Arkivarierna skulle inte gå in i efterhand och ändra.36 

Med Theodor Schellenberg – verksam vid 1900-talets mitt när mängden 
dokument växte explosionsartat – slog ett annat perspektiv igenom. Då 
vändes fokus mer explicit mot urvalsprocesser där arkivarien – gärna på 
ett tidigt stadium i arkivbildningen – var med och tog ställning till myndig-
heternas snabbt växande dokumentsamlingar för att bestämma gallring 
eller bevarande enligt olika kriterier och modeller. Arkivvärderingen borde 
ske tidigt i den så kallade livscykeln, innan dokumenten nått sin slutgiltiga 
arkiverade fas. Denna modell har fått ett stort genomslag i många länders 
arkivväsende in i vår tid, och kan sägas vara ännu dominerande. För att 
använda en terminologi från Ole Kolsrud, förtydligade Schellenberg ett 
                                                        
34 Upward 2000; McKemmish 2017. 
35 Couture 2005, s. 84; Craig 2004; Ridener 2009. 
36 Jenkinson 1922; se även Boles & Marks Young 1991. 
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historiskt kriterium för bevarande som gick utöver det administrativa 
kriterium som Jenkinson förfäktat. Med andra ord försköts fokus från att 
arkivbildningen skulle utgå från det Schellenberg kallade handlingarnas 
primära värden, det vill säga inom och för den arkivbildande institutionen, 
i riktning mot deras sekundära värden, oberoende av arkivbildarens int-
ressen. I stort sett alla utomstående forskare har ju gått till arkiven utifrån 
dessa sekundära värden. Schellenbergs modell innehöll ytterligare en 
central distinktion, mellan handlingars bevisvärde (evidential value) och 
informationsvärde (informational value). Bevisvärdet gäller information 
rörande arkivbildaren själv, medan informationsvärde är all annan tänkbar 
– avsedd eller oavsiktlig – information som kan utvinnas ur en arkivhandl-
ing.37 Exempelvis är bevisvärdet i en kyrkbok från 1800-talet vad den 
säger om folkbokföringen som sådan, medan informationsvärdet ligger i 
vad den berättar om de registrerade människorna. Mycket av de efterfölj-
ande diskussionerna har handlat om den relativa betydelsen av bevisvärde 
kontra informationsvärde i fråga om långsiktigt bevarande av arkiv. 

Schellenbergs ståndpunkt innebar en förskjutning, men kvarstod gjorde 
ändå att arkivbildningen i första hand sågs som en funktion inom arkivbild-
arens byråkratiska apparat, och själva ändamålet var fortsatt främst att 
garantera dokumentationen från myndighetsutövningen.38 Från 1960- och 
1970-talen växte radikala strömningar fram bland arkivarier och andra 
intressenter, som på olika sätt förespråkade en mer aktiv arkivarieroll för 
att tillse att underordnade grupper och röster fick en mer framträdande 
plats i framtidens historiska källmaterial än dittills. I Västtyskland plädera-
de Hans Booms för en planerad dokumentation som skulle komplettera 
institutionernas arkiv för att ge en så fullödig bild av samhället som helhet, 
och i USA talades om ”aktivist-arkivarier” som skulle fylla i arkivens 
luckor. På 1980-talet lanserades idéer om dokumentationsstrategier med 
liknande syften: impulsen var då mindre politisk; snarare att det på grund 
av den ökade sammanvävningen av olika institutioner, kombinerat med 
den snabba informationstillväxten, helt enkelt var nödvändigt att byta 
fokus från att värdera enskilda organisationers arkivbildning till att på mer 
övergripande nivå urskilja lämpliga urval för eftervärlden.39 Gemensamt 
för dessa inriktningar har varit att lämna ett tidigare fokus på handlingarna 

                                                        
37 Schellenberg (1956) 2003; Stapleton 1983; Kolsrud 1993, s. 27–28. 
38 Blouin & Rosenberg 2011, s. 42. 
39 Samuels 1986; Samuels 1992. Se t.ex. Kolsrud 1993, s. 29, som inskärper närheten 
mellan Booms 1972 och Samuels 1986. 



 25 
 

till att sträva efter att styra vilken dokumentation som återstår från sam-
hällets olika funktioner. De mer ambitiösa förslagen om dokumentations-
strategier har dock inte fått något större praktiskt genomslag, då de ansetts 
alltför arbetskrävande.40 

Samtidigt har den teknologiska utvecklingen, inte minst digitaliser-
ingen, tvingat fram en ny syn på arkivbildningens karaktär. Exempelvis 
har den ovan nämnda records continuum-modellen lanserats i motsättning 
till Schellenbergs livscykelmodell, för att inskärpa att information inte 
behöver ha någon färdig livsbana med förbestämda stadier, utan att den 
kan omskapas och få nya betydelser efterhand.41 

I den arkivteoretiska debatten har detta ibland framställts som över-
gången till en ”postkustodial” (postcustodial) arkivhantering, inte sällan 
beskrivet som ett paradigmskifte i enlighet med postmodernismen. I en 
ofta citerad artikel från 1997 identifierade Terry Cook ett sådant paradigm-
skifte som han ansåg var baserat på fem utvecklingstendenser: från ett 
centralstatligt och byråkratiskt fokus till en mer demokratisk syn där hela 
samhället tas med i beräkningen, en förskjutning i arkivarierollen till att 
gripa in tidigt i arkivbildningen, från att värdera handlingen eller informa-
tionen i sig till den kontext där den skapades, från passivitet till en aktiv 
hållning i vilket ingår medvetenhet om att inte det går att vara opartisk och 
neutral, samt en medvetenhet om att arkivteori är dynamisk och tidsbund-
en.42 Jag ser det som en öppen fråga huruvida det egentligen går att tala 
om ett sådant paradigmskifte, eller om dessa diskussioner snarare är att 
betrakta som ett uttryck inom arkivsektorn för samtidens strävan att identi-
fiera ett avgörande historiskt brott (under märkesord som postmodernitet, 
postindustrialism, informationssamhälle och så vidare).43 

Många samtida arkivteoretiker betonar arkivariens maktposition att 
påverka hur framtidens arkiv ser ut.44 Inte minst sker det i samband med 
frågor om arkivvärdering, bevarande och gallring: ”Appraisal brings into 
sharpest focus the power wielded by archivists.”45 Citatet kommer från 
Verne Harris, en av de mest omtalade postmodernistiska arkivteoretikerna, 

                                                        
40 Trace 2010, s. 53–54; se även kap. 6. 
41 McKemmish 2017. 
42 Cook 1997, s. 43–47. 
43 Jfr Yeo 2018, s. 43–53, för en kritisk diskussion om Cooks och andras fäbless för 
paradigmbegreppet och – enligt Yeo – deras tendens att överbetona nutida skiften inom 
arkivvärlden. 
44 Schwartz & Cook 2002; Hedstrom 2002, s. 24 och 34. 
45 Se t.ex. Harris 2007b, s. 104. 
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och som lutar tungt mot Derrida och Foucault och grundtanken att inform-
ation och språkliga strukturer – inklusive arkiven – utför själva grunden 
för makt och politik.46 I hans tappning innebär postmodern arkivvärdering 
att betona att ”appraisal will always be closer to storytelling than to 
scientific endeavor”, men att det heller inte innebär fullständig frihet att 
göra hur som helst. Vilken berättelse man väljer har betydelse, och vissa 
vägledande analytiska ramar är nödvändiga i arkivbildningen för att det 
ska gå att exempelvis utkräva ansvar i efterhand. Harris är framför allt 
normativ; ”postmodern” arkivvärdering innebär att de inblandade doku-
menterar vad som har gallrats och varför.47 

Andra har velat lyfta fram användarna av arkiven, inte sällan utifrån en 
på senare decennier alltmer populär idé om att ifrågasätta den traditionella 
expertrollen inom arkiv- och kulturarvsinstitutionerna, något som gärna 
omtalas i termer av demokratisering. Det talas bland annat om partici-
patory archives där användare snarare än traditionella arkivarier styr själva 
arkivbildningen. Delvis överlappande med detta finns också utbredda idéer 
om att användare med olika digitala verktyg kan hjälpa till att förbättra de 
existerande samlingarna genom korrekturläsning, bidrag till metadata och 
dylikt, vilket brukar kallas crowdsourcing.48 

Parallellt med de ovan nämnda tankegångarna som på olika sätt lyfter 
fram perspektiv kring makt och ideologi, finns en mer pragmatisk ström-
ning som utgår från den exponentiellt ökande mängden information i det 
digitala samhället. Det anses omöjligt att alls värdera information på 
dokumentnivå, utan perspektiven måste utgå från mer övergripande pro-
cesser och funktioner. Dessutom måste av nödvändighet mödorna koncen-
treras till arkivhandlingarnas bevisvärden: alla försök att slå fast vissa 
informationsvärden för framtida intressenter anses omöjliga, och i en digi-
tal verklighet finns varken tid eller resurser att göra annat än att efter bästa 
förmåga rädda det som räddas kan för att åtminstone trygga dokumenta-
tionen från själva arkivbildningen.49  Här finns också tendenser till en 
återgång till klassiska arkivtermer hos inte minst Jenkinson; den digitala 
utvecklingen framtvingar ett nygammalt fokus på att avgöra och vårda 
arkivhandlingarnas autenticitet och integritet över tid. Även Jenkinsons 
term opartiskhet har plockats upp, men då hävdas att det inte ska tolkas 

                                                        
46 Harris 2005a, s. 175–176; Harris 2005b, s. 132; Harris 2007a, s. 241–247. 
47 Harris 2007b, s. 103–104, citat s. 103. 
48 Huvila 2008; Jansson 2017. 
49 Se här Blouin & Rosenberg 2011, t.ex. s. 45–48; se även Cox 2002, s. 309. 
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som avsaknad av ideologi eller fördomar i allmän mening, utan den enkla 
premissen att arkiven avspeglar arkivbildaren på det sätt som arkivbildaren 
själv önskade.50 

Tendensen att i högre grad betona själva arkivbildningen och arkivens 
bevisvärden har också framställts som en återgång till ett mer naturligt 
stadium innan arkiven på 1800-talet främst blev serviceinstitutioner åt 
historieforskningen, då det skapades en klyfta mellan ”aktiva” arkiv hos 
arkivbildaren och ”historiska” arkiv till historieskrivningens tjänst.51 

Den samtida arkivteoretiska diskussionen är alltså ingalunda enhetlig, 
och det finns inga vattentäta skott mellan dem som talar om makt och 
ideologi och dem som ägnar sig åt modeller för bästa möjliga bevarande 
av bevisvärden i en flyktig digital informationsmiljö. Ett exempel som vill 
förena båda – social och politisk medvetenhet med effektivitet i ett digitalt 
informationsöverflöd – är den så kallade makrovärderingen (”macro-
appraisal”). Denna är sannolikt den nyare eller post-schellenbergska arkiv-
värderingsmodell som fått störst organiserat genomslag i världen, till 
exempel i Kanada och Australien efter 1990. Enligt modellens upphovs-
man Terry Cook ska den ses som en ”postmodern” strävan att bättre fånga 
hela samhället med dess olikheter och skiftningar tack vare att det särskilt 
fokuserar på kontaktytorna mellan staten och övriga samhället, samtidigt 
som modellen avser att ta proaktiva beslut om bevarande och gallring 
rörande stora arkivmängder i ett svep.52 

I floran av de mer eller mindre teoretiskt motiverade diskussionerna 
kring arkivvärdering finns några återkommande problemställningar, där 
olika alternativ stöts och blöts. Bör arkiven framför allt avspegla arkiv-
bildaren, eller ge stoff åt forskningen, eller om bådadera: hur avväga dem 
emellan? Vem ska bestämma över bevarande och gallring – arkivarierna, 
arkivbildarna själva, lagstiftarna eller arkivens användare? Går det över 
huvud taget att förutsäga framtida behov av arkiven? Många frågor är ock-
så mer prosaiska, sprungna ur en sorts nödvändighet snarare än abstrakta 
resonemang kring minne, kulturarv, dokumentation, makt och vad som är 
värt att bevara. Sålunda har många arkivvärderingsmodeller en praktiskt 
inriktad sida, utifrån de konkreta förutsättningar som kan finnas i arkiv-
väsendet. Hur ska ekonomiska begränsningar hanteras? Hur kan arkiv-
värdering och gallring göras på det smidigaste och mest praktiska sättet, 

                                                        
50 Denna tes t.ex. i Eastwood 1994, s. 127; Duranti 1989. 
51 Taylor 1984, s. 26–27 och 30; Yeo 2018, s. 14–15. 
52 Cook 2006, citat s. 175; se även Cook 2005; Cunningham & Oswald 2005. 
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och hur ska den konkret organiseras? Går det att göra ekonomiska riskbe-
dömningar utifrån vad som kan hända vid gallring av viss information?53 

Den här studien handlar inte om att pröva värdet av skilda arkivvärd-
eringsteorier, och de används heller inte som analytiska verktyg. Snarare 
utgör arkivvärderingsteorierna – liksom arkivteorierna överlag – delar av 
den idévärld i arkivsektorn som här analyseras. Jag anlägger sålunda ett 
utifrånperspektiv, och söker efter att frilägga sambanden och samspelet 
mellan praktiker inom arkivsektorn och teorier/doktriner om gallring och 
bevarande. Som jag återkommer till, är det i stället med hjälp av begrepp 
som historiebruk och arkivpolitik som jag söker begripliggöra hur idéer 
och praktiker inom arkivsektorn kan förstås i en mer övergripande sam-
hällelig kontext. 

Därför ligger denna studie utanför de gängse huvudfårorna inom arkiv-
vetenskap och bör snarare kategoriseras som kulturhistoria eller samtids-
historia. Samtidigt vill jag inskärpa att jag för tydlighetens skull använder 
mig av de arkivbegrepp som råder inom arkivsektorn, vilket för oss över 
till den vidare arkivterminologi som blivit vanlig inom humanvetenskaper 
och allmän kulturteoretisk diskussion. 

Arkivet  i  kulturteoretisk och mediehistorisk kontext  
Inom disciplinen arkivvetenskap råder nästan undantagslöst ett förhåll-
ningssätt till begreppet ”arkiv” som i allt väsentligt harmonierar med det 
som yrkeskåren arkivarier använder. Arkiv är i den meningen anhopningar 
av arkivhandlingar efter bestämda arkivbildare, och skiljer sig från biblio-
tek som i första hand samlar på publicerad information, och museer som 
samlar artefakter. Detta hindrar inte att det finns en utbredd medvetenhet 
om gråzoner mellan dessa institutioner, och särskilt den digitala utveck-
lingen har gjort att skillnaderna mellan arkivhandlingar, publikationer och 
artefakter ofta kan framstå som diffusa.54 

Samtidigt har begreppet ”arkiv” under de senaste decennierna fått ett 
uppsving i forskningen och kulturvärlden, som ofta skiljer sig markant från 
arkivväsendets eget arkivbegrepp. Denna arkivaliska vändning inbegriper 
inte minst ett ökat intresse för arkivet överlag bland främst humanveten-
skapliga forskare och inom kultursfären, och där själva arkivbegreppet ofta 
                                                        
53 För diskussioner om gallringsteorier- och praktiker i skilda länder, se Kolsrud 1992; 
Ham 1993, s. 51–60; Couture 2005; Trace 2010; Foscarini 2017. 
54 Jfr Yeo 2018, s. 70–71. Delar av den följande diskussionen överlappar framställ-
ningen i Edquist 2019a. 
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fått en vidare mening. Särskilt under 1990-talet slog ”arkiv” igenom som 
något av ett teoretiskt modebegrepp inom flera humanistiska discipliner, 
vilket delvis kan förklaras med Jacques Derridas bok Mal d’Archive 
(”Arkivsjukan”, 1995) som snabbt fick stort inflytande, och varigenom 
också Michel Foucaults arkivbegrepp från Vetandets arkeologi (1969) 
återaktualiserades.55 Som litteraturvetaren Marlene Manoff noterat finns 
en tendens i åtskilliga vetenskapliga discipliner och kulturteori att låta 
detta arkivbegrepp bli en metafor för det samlade informationen och 
vetandet i ett samhälle.56 Arkivet har dessutom blivit ett intresseobjekt 
och/eller uttrycksform för konstnärer, och därigenom också något som 
analyseras inom konstteori och konstvetenskap.57 

Det finns ingen enhetlig förståelse av arkivbegreppet inom dessa 
sammanhang. I Foucaults teoribildning hade arkivet en synnerligen vitt-
omfattande mening. För denne betecknade l’archive (i singularis) den 
yttersta ramen för de diskurser som alls låter sig uttryckas, vilket var något 
helt annat än de konkreta arkiven, les archives (i pluralis). Foucaults 
Vetandets arkeologi var en lära om detta arkiv: ”det generella systemet för 
utsagornas bildning och ombildning”. Arkeologi är alltså läran om arkivet, 
och det att söka beskriva detta yttersta arkiv efter bästa förmåga; att göra 
det fullständigt och uttömmande vore omöjligt eftersom vi oundvikligen 
talar och skriver inom vår egen kulturs arkiv.58 

Jacques Derridas arkivbegrepp har däremot större beröringspunkter med 
arkiv i betydelsen av konkreta dokumentsamlingar, och hans arkivteori har 
även fått ett visst genomslag inom det snävare arkivvetenskapliga fältet.59 
Derrida betonade att ordet arkiv kommer av grekiskans arkhē, och han 
förlänar det en dubbel mening: commencement och commandement – 
ursprung/början respektive makt. Tidiga arkiv i antikens Grekland var 
byggnader (arkheion) där officiella dokument vaktades och uttolkades av 
höga ämbetsmän (arkonter). Derrida inskärpte också hur centralt arkivet 
är för att förstå maktförhållanden i samhället som helhet: 
                                                        
55 Det har hävdats att före Derridas Mal d’Archive hade nästan ingen utanför arkivarie-
kretsar intresserat sig för arkiven själva som historieskapare: Blouin & Rosenberg 2011, 
s. 84. 
56 Manoff 2004; se även Eichhorn 2008; Ketelaar 2017. För exempel på starkt metafor-
iska begreppsliggöranden av arkiv, se Velody 1998; Zajko 1998; Voss & Werner 1999; 
Clegg 1999. 
57 Merewether (red.) 2006; Spieker 2008; van Alphen 2014. 
58 Foucault (1969) 2002, s. 155–161, citat s. 159. 
59 T.ex. Brothman 1997; Brothman 1999; Ketelaar 2001; Hamilton et al. 2002 (red.); 
Matthews 2016. 
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[T]here is no political power without control of the archive, if not memory. 
Effective democratization can always be measured by this essential 
criterion: the participation in and access to the archive, its constitution, and 
its interpretation.60 

Derrida tog stöd i Freuds psykoanalys för att förstå arkiven som en effekt 
av två motstridiga drifter; å ena sidan en överallt närvarande döds- och 
förstörelsedrift som verkar för att utplåna arkiven, det vill säga de 
materiella dokument som skapas för att stödja, komplettera och ersätta 
kunskap och minne hos människor själva – och en lyckoprincip som 
motverkar denna förstörelse.61 Det som Derrida kallar arkivsjuka är såväl 
effekten av denna motsättning som den nostalgiska drivkraften att söka 
efter arkivet såsom det mest arkaiska uttrycket för ursprunglighet. 62 
Derrida diskuterade emellertid också arkiv på något mindre abstrakt nivå, 
och betonade då betydelsen av de teknologiska, politiska, ekonomiska och 
sociala förutsättningarna för arkivens tillblivelse, för arkiviseringen (arch-
ivation). Med det ville Derrida betona att ett arkiv lika mycket producerar 
ett skeende som det upptecknar detsamma. Därigenom aktualiseras frågor 
som: i vilken form skapas arkiv, på vilka medier, vad glöms mer eller 
mindre aktivt bort?63 

Historikern Carolyn Steedman menar att Derridas arkivbegrepp är för 
brett. I stället betonar hon arkivens materialitet: verklig arkivsjuka led de 
av som andades in dammet i gamla arkivhandlingar. Steedman och vissa 
andra humanioraforskare som kan förknippas med den arkivaliska vänd-
ningen tenderar att rikta uppmärksamheten just mot arkiv i mer traditionell 
mening, vanligen från ett kulturhistoriskt perspektiv och med fokus på hur 
forskare rent metodologiskt bör hantera arkivmaterial. De betonar ofta att 
arkiven inte nödvändigtvis reflekterar det verkliga förflutna utan kan vara 
tillrättalagda för bestämda syften.64 Många är starkt influerade av post-
kolonial eller poststrukturalistisk teori, och betonar arkiven som platser där 

                                                        
60 Derrida 1996, s. 1–4, citat fotnot 1. 
61 Derrida 1996, s. 8–12 och 29; jfr Manoff 2004, s. 11. 
62 Derrida 1996, s. 91. 
63 Derrida 1996, s. 16–17. Derrida exemplifierar här med just den Freuds psykoanalys 
som han till stor del bygger resonemangen på. Jfr Ketelaar 2001, s. 132–133, som menar 
att Derridas modell saknar ett begrepp för det som sker före arkiviseringen, dvs. att 
arkivdokument alls skapas. Ketelaar för därför in termen arkivalisering (engelska archi-
valization, jfr archivization som är översättningen av franskans archivation) för de mer 
eller mindre medvetna val som görs att alls anse något värt att arkiviseras. 
64 Steedman 2001, s. 17–37 och 81–83; se även t.ex. Farge (1989) 2013; Burns 2010. 
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endast viss kunskap arkiverats i maktens tjänst. 65  Samtidigt är ändå 
perspektivet den vetenskaplige forskarens, som närmar sig (de vanligen 
historiska) arkiven utifrån för att rekonstruera meningsskapandet i dem.66 

På ett vidare plan har just arkivmediernas materiella dimension betonats 
i en medieteoretisk strömning runt namn som Friedrich Kittler och 
Wolfgang Ernst, som över huvud taget inskärper betydelsen av teknolog-
iska skiften i medie- och kulturhistorien. I Ernsts ”mediearkeologi” 
betonas de konkreta medieformernas betydelse för kunskap och vetande, 
vad som kan och inte kan sägas, och han lägger stor vikt vid de konkreta 
arkiven i sina studier. Ernst vill angripa en romantiserande historicism som 
betraktar arkivsamlingarna som något slags urkällor där den verkliga 
historien finns förborgad, underblåst av en vurm för autenticitet och 
äkthet.67 

En sådan arkivromantik har också litteraturvetaren Elizabeth Keen iden-
tifierat, med exempel från det slutande 1900-talets engelskspråkiga skön-
litteratur, där arkivet med dess samlingar av dokument ofta framställs som 
en urkälla till sanningen. Enligt Keen har det ytterst haft funktionen att 
utgöra en efterföljare till imperialismens klassiska äventyrsromaner, och 
speglar snarare en strävan att blicka nostalgiskt åter mot det koloniala 
förflutna: 

The central romance of the archive shared by the variety of novels I treat 
lies in the recovery or discovery of the ’truth,’ a quasi-historical truth that 
makes sense of confusion, resolves mystery, permits satisfying closure, 
and, most importantly, can be located. The truth, suggests the marvelously 
yielding imaginary archive, has not been irrevocably lost.68 

Cornelia Vismann gör en liknande kritisk markering mot de arkivromant-
iker inom vetenskapen som trott sig hitta en verkligare sanning i arkiven. 
Hon menar att historiker från Ranke och framåt utelämnat arkivens akter 
från den sedvanliga källkritiken eller diplomatiken och i stället sett dessa 
mer som autentiska spår av de historiska aktörernas röster – så att det 

                                                        
65 Stoler 2002. 
66 För en kritisk diskussion se Buchanan 2011, s. 51–54; se även Blouin & Rosenberg 
2011, s. 140–143. 
67 Kittler 2003; Ernst (2002) 2008, s. 22–23, 30–37 och 40–46. Ernst talar om en 
”archival retro-effect”, genom vilken analoga dokument fått ett nytt skimmer efter 
digitaliseringen: Ernst 2004. 
68 Keen 2001, s. 14 (citat), 24–25. Se även Manoff 2004, s. 16. 
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genom dem går att se vad som verkligen hänt i kulisserna.69 Samtidigt går 
det att urskilja tendenser till en annan sorts romantisering i den medie-
arkeologiska tradition som Vismann verkade i, nämligen ett slags fetischi-
sering av de materiella förutsättningarna, det vill säga de konkreta 
medieteknikerna. Vismanns verk innehåller många pregnanta formuler-
ingar, där det exempelvis hävdas att staten själv byggdes upp och formera-
des av arkivens akter, ja till och med av det pärmsorteringssystem som 
introducerades på 1900-talet: ”the whole of the state emerges […] from 
the metal clamps of file and letter binders”.70 

Det finns också en tendens att även här – liksom hos Derrida – fokusera 
på arkiven som system för bevarande, vilket gör att gallringen framställs 
som undantag och även när den nämns, så framhäver Vismann en 
bevarandesträvan. När hon noterar att även att den moderna staten även 
innebär gallring, framhäver hon att även detta sätter spår av sig i arkiven 
genom att den protokollförs: ”It appears that nothing on file can ever really 
disappear. It leaves a trace, be it only in the shape of a registered gap.”71 

Den medieteoretiska strömningen hos bland andra Ernst och Vismann 
har dock förtjänstfullt satt fingret på att nästan alla arkiv samlats utifrån 
andra syften än att bevara historien (något som påminner om vad klassisk 
arkivteori i Jenkinsons tradition också gjort), och att teknologiska och 
organisatoriska praktiker genom historien påverkat hur vi bevarat och 
systematiserat kunskap.72 

Den medieteoretiskt inspirerade forskningen om arkivbildning i Sverige 
har på senare tid varit relativt livaktig, och lägger särskilt fokus på arkivens 
materiella aspekter. Den har även fått avtryck bland exempelvis litteratur-
vetare, idéhistoriker och filosofer, och har lett fram till exempelvis ett par 
doktorsavhandlingar om specifika lagringsmediers betydelse för doku-
mentations- och arkiveringspraktiker.73 Mellan medieteori och arkivveten-

                                                        
69 Vismann (2000) 2008, s. 8–11, 13, 74–76 och 122. Se även Burke 1981, s. 44, som 
anklagar historiker för att underskatta de bakomliggande ramarna för de dokument som 
används: ”Most teaching historians still maintain a disdain for the nature of sources, and 
are more concerned with their content.” 
70 Vismann (2000) 2008, s. 129–146, citat s. 133. 
71 Vismann (2000) 2008, s. 125–126, citat s. 126. Något tillspetsat är även hennes 
resonemang om att övergången till telefonen inte inneburit minskad arkivtillväxt, pga. 
idealet om att föra tjänsteanteckningar (s. 127). 
72 Se även Bowker 2005 för liknande resonemang, men utifrån ett annat teoretiskt 
ramverk. 
73 Järpvall 2016; Lindström 2017; se även t.ex. Fischer & Götselius 2013; Brunow 
2015. 
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skap finns i princip stora överlappningar, om vi med medier avser dess 
vidare mening av kommunikationsteknologi: medier som informations-
bärare och/eller informationsförmedlare. 74  Den mediehistoriska forsk-
ningen överlappar arkivvetenskapen liksom biblioteks- och informations-
vetenskapen, särskilt när det rör mediernas roll som lagrare och förmedlare 
av information. Emellertid syns forskningsområdena vara ganska åtskilda 
vad gäller konkret forskningsverksamhet. Mediehistoria har haft större 
samröre med övriga vetenskapliga sammanhang i framförallt humaniora-
ämnen.75 Arkivvetenskapen å sin sida har en viss tendens till introspektion, 
delvis i och med den traditionella kopplingen till arkivarieprofessionen.76 
Inom det snävare arkivfältet finns också en viss skepsis mot de vidare 
arkivbegrepp som florerat i andra discipliner, inte minst efter den 
arkivaliska vändningen, och många har varnat för att upplösa skillnaderna 
mellan de traditionella arkiven och andra minnesinstitutioner.77 

Kulturarv,  minne,  arkiv  
Denna studie av idéer och praktiker kring svenska arkiv och långsiktigt 
bevarande ansluter till den rikhaltiga forskningen och teoribildningen 
kring minne, kulturarv och historisk identitet. Den har på många håll gett 
upphov till nya disciplinbildningar såsom kulturarvsstudier (heritage 
studies) och museologi. En gemensam nämnare inom detta tvärvetenskap-
liga fält är att det behandlar hur människor och samhällen förhåller sig till 
det förflutna: hur beskrivs historien, och vilken innebörd och betydelse har 
idéer om och representationer av det förflutna? Begreppen kulturarv 
(heritage) och minne (memory) dominerar i teoribildning och forskning – 

                                                        
74 Järpvall 2016, s. 39–42. 
75 Se t.ex. de forskningsantologier som getts ut i serien Mediehistoriskt arkiv, såsom 
Cronqvist, Lundell & Snickars (red.) 2014; Czaika, Nordin & Snickars (red.) 2014. Se 
även Parikka 2012, s. 63–89 och 113–135, särskilt s. 115, där Parikka uttalat avgränsar 
sig från arkivvetenskapliga studier även i det kapitel som berör mediearkeologi och 
arkiv: ”Archival theory is a specific discipline for archivists, theorists of cultural 
heritage and cultural memory, but I will not touch on that significant context.” 
76 I Arkiv, samhälle & forskning finns få inslag från andra fält, de få undantagen handlar 
om försök att introducera medieteoretiska perspektiv: Snickars 2001; Snickars 2005; se 
även Holmås 2009. 
77 T.ex. Buchanan 2011; se även McKemmish & Gilliland 2013, s. 86. Kritik mot ett 
för vidsträckt arkivbegrepp har även kommit från andra fält, t.ex. Eichhorn 2008. Ett 
vidare arkivbegrepp bejakas dock av Ketelaar 2017, s. 238–240. 
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i svenska sammanhang har också historiebruk varit ett vanligt analytiskt 
begrepp.78 

De allra flesta forskare – liksom jag själv – intar såsom en självklar ut-
gångspunkt att ”kulturarv” och ”minnen” liksom alla historiebeskrivningar 
och representationer är föränderliga ideologiska, sociala och kulturella 
fenomen. Inget på förhand givet ting, område eller företeelse kan i sig 
självt på förhand kallas ”kulturarv”, utan det är olika krafter i samhället 
som laddar dessa med kulturarvsinnebörder.79 

En följd av detta är att ”kulturarv” och historierepresentationer spelar en 
ideologisk roll, som upprätthållare av maktstrukturer, som undergrävare 
av desamma, eller båda sakerna samtidigt. Detta faktum är ett vanligt 
undersökningstema i forskningen, där en populär utgångspunkt varit att 
identifiera en viss sorts maktens kulturarv som dominerat i moderna 
västerländska samhällen, uttryckt i en historieskrivning om stora män och 
politiska strukturer, och där bevarandet av museiföremål, byggnader och 
andra materiella kulturarv speglar detta. I enlighet med de postkoloniala 
teoriströmningar som blivit framträdande i kulturarvsvetenskaperna, bru-
kar detta maktens kulturarv ibland samman med vit och europeisk över-
höghet. Ett exempel är den ofta åberopade kulturarvsforskaren Laurajane 
Smiths begrepp authorized heritage discourse (AHD) som betecknar detta 
västliga dominerande kulturarv, vilket dock utmanas av en ”increasing 
Indigenous and non-Western questioning of dominant Western percep-
tions of heritage”. 80  I mer marxistisk tappning har maktens kulturarv 
tenderat att uttolkas som ett uttryck för borgerlig överhöghet i det 
kapitalistiska systemet.81 

Det förflutna och historien är inte bara stoff för identitetsskapande och 
forskning, utan centrala och ofrånkomliga aspekter av vår existens. Ingen 
människa kan leva enbart i nuet, utan hen relaterar även till minnen och 
spår från dåtiden (om än vanligen i ett mycket nära förflutet). Detta görs 
av en mängd olika orsaker, vilket kräver någon form av begreppslig 
renodling. Som ett hjälpmedel för att begripliggöra de mer eller mindre 
uttalade synsätten på historien som framkommer i arkivväsendets beva-
rande- och gallringsverksamhet kommer jag återkommande att anknyta till 
den tyske historieteoretikern Jörn Rüsens modell som bygger på ideal-

                                                        
78 T.ex. Aronsson & Hillström (red.) 2005; Karlsson & Zander (red.) 2004. 
79 T.ex. Stig Sørensen & Carman (red.) 2009; Waterton & Watson (red.) 2015. 
80 Smith 2006, s. 4–5. 
81 T.ex. Walsh 1992. 
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typiska sätt att förhålla sig till det förflutna. Han talar om tre dimensioner 
av allt historiskt berättande, som aldrig är renodlade utan i olika mån 
förekommer parallellt. Den kognitiva dimensionen handlar om det rena 
kunskapsintresset, att veta vad som faktiskt hänt och varför. Det veten-
skapliga sanningssökandet är (idealt) en renodling av den kognitiva dimen-
sionen. Den politiska dimensionen handlar om det alltid mer eller mindre 
uttalade ideologiska inslaget: vad tjänar det historiska exemplet eller 
berättelsen för syfte? Den tredje dimensionen är den estetiska – här handlar 
det om historiens funktion att skapa mening, identitet, spänning och 
trygghet, liksom skönhetsaspekter.82 

Rüsens modell har fördelen att den inte tjänar till att sortera olika utsagor 
i bestämda fack,83 utan ett visst argument kan begripliggöras genom att 
den samtidigt tillhör olika dimensioner. Gravitationscentrum kan variera; 
det är aldrig antingen eller. Den kan också ses som en utökad version av 
den binära modell där ”minne”/”kulturarv” ställs mot ”historia” som inte 
är ovanlig i teoribildningen, i vilken en bodelning görs mellan å ena sidan 
det förflutnas menings- och identitetsskapande sidor och dess kognitiva 
sidor å den andra.84 

Detta kan också relateras till Nietzsches ofta åberopade tredelning av 
historiebruk, mellan det monumentala, kritiska och antikvariska. Där är 
snarast de två första att ses som variationer av den politiska dimensionen, 
för att underbygga respektive undergräva en dominerande samhälls-
ordnings förståelse av det förflutna. Det antikvariska historiebruket mot-
svarar främst det estetiska: fördjupandet i det förflutna för dess egen skull. 
Det kognitiva historiebruket saknar samma självklara motsvarighet hos 
den skeptiske Nietzsche, vars modell snarare inskärper det intresse bortom 
det rena kunskapssökandet som finns i varje sådan strävan.85 

När kulturarvsforskningen hittills studerat de traditionella kulturarvs-
institutionerna, har museerna analyserats i långt högre grad än arkiven.86 
Detta har en rimlig förklaring i att museerna i mycket högre grad haft den 
publika funktionen i fokus: att förmedla det förflutna. Förvisso har de 
också ett liknande uppdrag som arkiven, nämligen att lagra samlingar, i 

                                                        
82 Rüsen 2004, s. 160–177. 
83 Jfr Karlsson 1999, s. 57–61; Karlsson 2004, s. 55–66. 
84 Se Edquist 2009, s. 42–44. 
85 Nietzsche (1874) 1998, särskilt s. 40–59. 
86 Rosén 2008, s. 3. 
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första hand föremål men även i viss mån dokument (exempelvis insamlade 
berättelser och uppteckningar). 

Men på det hela taget är det påfallande hur lite av kulturarvsforskningen 
som ändå ägnats åt arkivväsendet, trots dess helt centrala roll för att skapa 
framtidens kulturarv genom dagliga arkivvärderingaktiviteter – som 
kanske inte sker under stor dramatik utan ofta i mycket prosaiska former. 

I teoribildningen och forskningen kring minnen och historiebruk 
används dock ibland ett mer metaforiskt och abstrakt arkivbegrepp i 
anslutning till den tidigare diskuterade arkivaliska vändningen. Genom det 
centreras intresset till arkivens tillbakablickande och historiserande aspekt, 
gärna som ett djupt underliggande kulturellt lager, exempelvis en drift att 
samla och bevara. Ett framträdande exempel i samtida kulturarvsteori är 
Aleida Assmans distinktion mellan kanon och arkiv, för att skilja spår från 
det förflutna som är aktualiserade i samtiden (aktivt skyltade och mani-
festerade) från sådana som är satta i bakgrunden: det förflutna som samtida 
respektive det förflutna som förflutet.87 

Några av de tongivande internationella forskarna rörande kulturarvs- 
och minnesprocesser har också inkluderat arkiven i mer materiell och 
institutionell betydelse. Den franske historikern Pierre Nora har hävdat att 
ett ”arkivminne” är typiskt för det moderna samhället – besatt av att 
arkivera och bevara allt fler sektorer av mänskligt liv i materiell inklusive 
skriftlig form, på bekostnad av det minne som förs vidare muntligt utan 
stöd i dokument och monument.88 Arkiven är också för Nora en typisk 
minnesplats, en av de aktivt konstruerade institutioner för att bevara det 
förflutna som är typisk för det moderna samhälle som växt fram från 1700- 
och 1800-talen, och som förlorat ett äldre ”naturligt” förhållningssätt till 
det förgångna. Det innebär en stegrad beredvillighet att explicit skapa spår 
som ska berätta om det förgångna; 

Minnesplatserna föds ur och lever av känslan av att det inte finns något 
spontant minne, att man måste skapa arkiv, upprätthålla årsdagar, organi-
sera högtider, hålla griftetal och protokollföra handlingar eftersom dessa 
verksamheter inte är naturliga.89 

                                                        
87 Assman 2008, s. 98; jfr Ketelaar 2017, s. 256–257. 
88 Nora (1989) 2006, s. 88–92; se även Cox 2002, s. 293–294. 
89 Nora (1989) 2016, s. 86; se även Nora (red.) 1984–1992. Se även Vismann (2000) 
2008, som förlägger inledningen av denna explicita strävan att ordna arkiv för efter-
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På ett liknande sätt har David Lowenthal associerat arkiv med en form av 
”anal-retentive obsession” där vördnaden för det tryckta ordet parat med 
vår tids exploderande tekniska möjligheter att lagra information samtidigt 
göder en motreaktion som återkommit åtminstone sedan antiken: att befria 
sig från ett alltmer ohanterligt överflöd av information. 90  En annan 
framträdande minnesteoretiker, Paul Connerton, har satt fingret på hur den 
enorma informationstillväxten under 1900-talet lett till ett informations-
överflöd som underblåser en förstärkt strävan att glömma och gallra. Även 
om idén att befria sig från överlastning av kunskap är gammal, menar han 
att den allra senaste tidens ”arkivalisering” och nya informationstekniker 
lett till att gallring kanske blir ett lika centralt begrepp på 2000-talet som 
produktion var på 1800-talet. Förutom att Connerton tycks förbise att 
arkivgallring blev centralt redan långt innan datoriseringen, implicerar 
hans resonemang en syn på arkiv som något som handlar om att anhopa 
information, medan det är något annat som leder till reaktionen att gallra: 

Taken together, the great archivalization and the new information techno-
logies, the one centralizing, the other diffusive, have brought about such a 
cultural surfeit of information that the concept of discarding may come to 
occupy as central a role in the 21st century as the concept of production 
did in the 19th century.91 

Om vi snävar in perspektivet till svensk historiebruks- och kulturarvsforsk-
ning, så har den till största delen behandlat andra företeelser än arkiven. 
Åtskilliga studier har behandlat museer, akademisk historieskrivning, 
populärhistoria, och skolornas historieundervisning. De har analyserat 
historiens funktion för nationell, regional och lokal identitet, liksom idéer 
om kulturarv och historia inom politik och folkrörelser.92 

När ändå den svenska forskningen inom kulturarvs- och historie-
bruksfälten tagit upp arkiven, har dessas samtida funktion att sålla ut 
dokumentation för framtiden stått i skuggan. I stället har den tenderat att 
antingen behandla arkiven som depåer av historiskt material och om arkiv-
institutioner som historieförmedlare,93 eller så har den tagit utgångspunkt 
i de vidare metaforiska arkivbegrepp som nämnts ovan, med följd att de 
                                                        
världen såväl till 1600-talets mitt som till tiden runt franska revolutionen; s. 99–100 och 
117–120. 
90 Lowenthal 2006, s. 195–196 (citat s. 195); Snickars 2014, s. 295–297. 
91 Connerton 2008, s. 65. 
92 Fältet är så omfattande att det vore felaktigt att peka ut vissa verk framför andra. 
93 Isacson 2005; Bogefeldt 2005. 
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empiriska studierna även inkluderat företeelser utanför arkiven i institu-
tionell eller organisatorisk mening. 

Ett exempel där båda tendenserna framkommer är trebandsverket 
Historiens hemvist (2016) som samlar resultat från forskningsprogrammet 
Tid, minne, representation, vilket bedrevs av forskare i flera humaniora-
discipliner vid ett antal svenska lärosäten 2010–2015. Där behandlas 
minne och historieskrivning ur många synvinklar och särskilt med 
teoretisk grund. När arkiven aktualiseras i verket är det nästan uteslutande 
antingen som historiska källor att ösa ur, som institutioner som bevarar det 
förgångna,94 eller som närmast symboliska företeelser med förankring i 
kontinental 1900-talsfilosofi.95 I det tredje bandet ägnas ett första block om 
fyra artiklar åt ”Arkivets medialitet”. De fyra artiklarna berör alla tämligen 
specialiserade former av arkiv – audiovisuella arkiv och författares person-
arkiv från 1800-talet – vilket kan sägas spegla det faktum att forskningen 
bedrivs i ämnen som film- och litteraturvetenskap. I texterna diskuteras 
allmänt kring urvalsmekanismer, men då på ett allmänt plan och inte 
utifrån exempelvis konkreta gallringsföreskrifter. Bland de teoretiska 
hållpunkterna märks Kittler, Ernst, Derrida, Foucault och Assman, det vill 
säga en mer kultur-, språk- och medieteoretisk kontext.96 De offentliga 
myndighetsarkiven är nästan helt frånvarande, likaså den forskning som 
bedrivits inom arkivvetenskap. 

I Sverige tycks det på senare tid ha bedrivits mer forskning om arkiv 
utifrån de här nämnda perspektiven, där arkiv förstås i en utvidgad eller 
ibland rent metaforisk mening, än i den arkivvetenskapliga disciplinen.97 I 
den senare finns dock åtminstone sedan ett par decennier en internationell 
diskussion om arkiv, minne och kulturarv, som har uttryckt sig på olika 
sätt.98 Några har i stort tenderat att sätta likhetstecken mellan arkiv, minne 
och kulturarv: arkiv är helt enkelt minne och/eller kulturarv och måste 
vårdas därför.99 
                                                        
94 T.ex. Gaunt 2016; Lindén & Ruin 2016; Berggren 2016; delvis Jonsson 2016. Lite 
mer i Noras anda: Schuback 2016, s. 358. I del I reflekterar Hornborg (2016) över varför 
man arkiverar sina egna saker, med erfarenhet från den egna släkten. I del III, se Silvén 
2016 och Hegardt 2016 om arkivalier som del av museisamlingar. 
95 Hegardt 2016, s. 236–244; se även Karlholm 2016, s. 49. 
96 Lundemo 2016; Brunow 2016; Ericson 2016; Götselius 2016. 
97 Se även t.ex. Thor Tureby 2013; Johansson J. & Thor Tureby 2016; Cronqvist 2013. 
98 T.ex. Brothman 2001; Cox 2002; Blouin & Rosenberg (red.) 2006; Millar 2006; 
Jimerson 2009. Se även översikterna Jacobsen, Punzalan & Hedstrom 2013 och 
Ketelaar 2014. 
99 T.ex. Taylor 1982–1983. 
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Ur ett liknande normativt perspektiv finns en del arkivvetenskaplig 
litteratur som inskärper det som en etisk plikt att underlätta att arkiv-
handlingar används för en minnespolitik i progressiv riktning, för att åbe-
ropa och bevisa förtryck, minoriteters och andra undertryckta gruppers och 
föregivna behov att stärka sin kollektiva identitet.100 Som nämnts betonar 
många arkivteoretiker att arkivens urvalsmekanismer utgör viktiga makt-
instrument.101 Vissa har utifrån en ofta uttalad postmodern och/eller post-
kolonial teoriram pläderat för separata arkivinstitutioner eller arkiv-
samlingar som hjälper olika grupper att forma sina minnen: ”to achieve 
more democratic, inclusive, holistic archives, collectively, listening much 
more to citizens than the state, as well as respecting indigenous ways of 
knowing, evidence, and memory”.102  I engelskspråkiga länder omtalas 
sådana projekt för att bevara spår och minnen som hör till vissa mer eller 
mindre underordnade grupper för community archives, som varit undan-
gömda i de officiella versionerna av kulturarvet. Samtidigt kan det finnas 
ett motstånd mot att inordnas i det etablerade samhällets institutioner, där 
det blir fråga om en självvald tystnad i arkiven.103 

Andra har bidragit med mindre explicit normativa (eller normkritiska) 
diskussioner om hur relationen mellan arkiv och minne egentligen bör 
begripas. Exempelvis beskriver Laura Millar arkivhandlingar (records) 
som ”avtryckare” (triggers) eller ”prövostenar” (touchstones), som kan 
sätta igång minnesprocesser och föreställningar om förflutna skeenden, 
men som förutsätter användarens aktiva tolkning och läsning.104 Arkiven 
och arkivhandlingar är alltså inga kulturarv eller minnen i sig själva. I ett 
sådant perspektiv skrivs arkivariernas roll fram som förmedlare mellan 
tolkare och dokument, eller som ”författare” (authors) vilka medverkar i 
skapandet av minnespolitik – genom att påverka vad som ska minnas.105 

Inom den arkivvetenskapliga disciplinen har dock rests kritik mot att det 
egna ämnets diskussioner om minne och kulturarv har avgörande brister 
och sker isolerat från andra discipliner. I en artikel från 2013 hävdade 
                                                        
100 T.ex. Maliniemi 2009; Janke & Iacovino 2012; Ormond-Parker & Sloggett 2012; 
Thorpe 2017. 
101 T.ex. Cook 2006; Cook 2013, s. 103–105. 
102 Cook 2013, s. 116 (citat); se även Bastian 2013, som pläderar för ”cultural archives” 
bortom de västerländska normerna om arkivhandlingarna som textdokument. Se även 
Nite 2018 om ”grassroots archives”. 
103 Carter 2006; Flinn 2007; Bastian & Alexander (red.) 2009; Sheffield 2017. Även i 
Sverige finns vissa studier om minoritetsarkiv o.dyl., t.ex. Gere 2010. 
104 Millar 2006, s. 114. 
105 Hedstrom 2010, s. 173–176; McIntosh 1998. 
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Trond Jacobsen, Ricardo L. Punzalan och Margaret L. Hedstrom – utifrån 
en genomgång av om hur kollektivt minne användes i såväl arkivveten-
skapliga tidskrifter som i övriga discipliner under senare decennier – att 
arkivvetarnas angreppssätt vanligen var insulärt och att de sällan hänvisade 
till referenser utanför arkivfältet. Om så skedde, handlade det om några 
ständigt återkommande namn såsom Derrida, Halbwachs och Lowenthal, 
och i så fall vanligen kortfattat och med fokus på teoretiska begrepp 
snarare än empiriska studier. Deras slutsats är att arkivvetare i hög grad 
negligerat det mesta av forskningsutvecklingen på minnes- och kulturarvs-
fältet, och på motsvarande sätt når arkivvetarnas forskning om minne och 
kulturarv sällan ut till övriga kulturarvsforskare i andra discipliner.106 
Deras dom gentemot forskarna på arkivfältet är tämligen förödande: 

The vast majority of authors from outside our field are cited only once and 
a very small number of authors, such as Derrida and Halbwachs, are cited 
many times. Our hunch is that archivists writing about collective memory 
rely primarily on citations in articles published in the core archival journals 
to find relevant literature, especially non-archival literature.107 

De menar sig finna ett par återkommande utgångspunkter i de arkivveten-
skapliga diskussionerna om minne, som de – med rätta – menar är prob-
lematiska. För det första tenderar artiklar i arkivtidskrifterna att överdriva 
arkivens betydelse som själva minnets grundpelare, vilket de menar mot-
sägs bland annat av hur många minnesprocesser som sker helt oberoende 
av arkiv. För det andra – vilket hör ihop med det förra – urskiljer de en 
föreställning om att de minnesbanker som ligger inneboende i arkiven 
ännu inte nått ut till allmänheten på det sätt som de har potential till, varför 
arkivarierna bör göra mer aktiva insatser.108 En lärdom att ta med sig från 
deras resonemang är därför att inte överdriva arkivens betydelse för de 
totala minnes- och kulturarvsprocesserna, vilket dock heller inte betyder 
att de bör underbetonas. 

Det saknas heller inte fruktbara exempel på empiriska studier av arkiv 
och arkivinstitutioner som historiekulturella aktörer. Som en liten pendang 
till den omfattande forskningen om hur museerna hjälpt till att bygga upp 
nationell identitet,109 finns det sålunda studier som påvisat hur national-

                                                        
106 Jacobsen, Punzalan & Hedstrom 2013, s. 226–239. 
107 Jacobsen, Punzalan & Hedstrom 2013, s. 241. 
108 Jacobsen, Punzalan & Hedstrom 2013, s. 225–226. 
109 Se t.ex. Aronsson & Elgenius 2015. 



 41 
 

arkiven historiskt sett varit med om att forma nationalstaternas ”kollektiva 
minne”.110 Ett annat exempel på forskning som studerat arkivens historie-
kulturella betydelse i relation till andra aktörer är Francis X. Blouins och 
William G. Rosenbergs Processing the Past där relationerna mellan 
arkivväsende och historievetenskap analyseras i ett historiskt perspektiv. 
De visar där hur en symbios skapades mellan arkiv och historieforskning 
under 1800-talet, där arkivkällorna bildade det förnämsta underlaget för en 
empiriskt grundad historieskrivning som ändå skrev fram vissa stora 
berättelser om nationernas och civilisationernas framsteg, men där 
arkivväsendet och historisk forskning distanserat sig från varandra under 
de senaste decennierna. 111  Det är i denna tradition att utforska arkiv-
väsendet i ett vidare samhällsperspektiv som denna bok befinner sig. 

Forskningen om bevarande och gallring i  arkiv 
Inom arkivvetenskapen har diskussionerna om gallring och bevarande 
huvudsakligen legat på en teoretisk och metodutvecklande nivå, medan 
faktiska empiriska studier kring tidigare gallrings- och bevarandeaktivi-
teter förekommit mer sparsamt. Först på senaste tiden har det börjat dyka 
upp empiriska studier av gallring och bevarande, som kan vara av olika 
slag. Ofta har även dessa studier haft som framträdande syfte att förbättra 
praktiker och metoder i det faktiska arkivväsendet. Ett exempel är den 
nordamerikanska informationsvetaren Jennifer Alycen Marshalls doktors-
avhandling om hur gallrings- och bevarandebeslut dokumenterades inom 
nationalarkiven i USA, Kanada och Australien, med delmålet att genom 
resultaten kunna utveckla en ny modell för dokumentation av sådana 
beslut som ska värna arkivens centrala funktion som garant för ansvars-
skyldighet (accountability).112 

Det finns dock även forskning om hur det faktiskt gått till när arkiv-
väsendet hanterat gallring och bevarande. I Norge och Danmark har det 
exempelvis gjorts ambitiösa studier av de senaste decenniernas gallrings-
politik.113 Forskning om gallring och bevarande i Sverige med frågor som 
påminner om mina, har endast berörts i ett mindre antal uppsatser och 
artiklar, i huvudsak rörande statlig gallringspolitik till 1980-talet. Där 
framkommer en ganska samstämmig bild av svenska bevarande- och 
                                                        
110 Berger 2013. 
111 Blouin & Rosenberg 2011. 
112 Marshall 2006; se även Rhee 2016 om arkivvärderingspraktiker i USA:s delstater. 
113 Bringslid m.fl. 2009; Bloch & Larsen (red.) 2006; At vogte kulturarven (2006). 
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gallringsavgöranden från 1950- till 1980-talen som i huvudsak prag-
matiska och i hög grad styrda av ekonomiska överväganden. I regel var 
gallringsutredningarna summariskt utförda och utan någon uttalad princip 
i bakgrunden. Det kan därför vara svårt att urskilja någon tanke om vad 
som är verkligt viktigt att bevara – i regel handlade utredningarna om att 
ta ställning till ett bestämt material som arkivbildarna önskade gallra.114 

Nyare gallrings- och bevarandepraxis har behandlats i kortare artiklar 
och studentuppsatser,115 liksom i juridisk litteratur som rör arkivlagstift-
ningen.116 Även en del rapporter och utredningar inom arkivväsendet självt 
har undersökt rådande gallring- och bevarandeföreskrifter, men då 
vanligen med utredande syfte rörande exempelvis urvalsbevarandets om-
fattning i kvantitativt hänseende, snarare än att exempelvis ta reda på 
bakgrunden till de olika besluten.117 Annan arkivvetenskaplig forskning 
har behandlat bevarande och gallring från en mer principiellt teoretisk 
utgångspunkt.118 

Bevarande- och gallringsfrågor i relation till integritet är något som 
historikern Anna Rosengren delvis behandlar i ett pågående projekt.119 
Vidare pågår ett idéhistoriskt avhandlingsarbete av Johan Fredrikzon om 
bland annat gallringens historia, vilket tangerar detta ämne.120 I skrivande 
stund arbetar även jag med ett forskningsprojekt som skärskådar den så 
kallade etiska gallringen, det vill säga gallring som utförs för att skydda 
den personliga integriteten.121 

Denna studie kan ses som en fortsättning från de grundläggande studier 
som utförts, där gallring och bevarande främst analyserats antingen i andra 
tidsepoker eller med andra utgångspunkter, eller – om de behandlat den tid 
och det studieobjekt jag angriper – endast såsom mindre punktstudier. Min 

                                                        
114 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 184–229; Berndtsson 1990; Johansson A.L. 
1994; Nyberg 2005; Sköld O. 2010. Ett fokus mer på faktisk tillämpning återfinns i t.ex. 
Wallberg 2005 och Rydén 2014b; se även Kallberg 2013. I Nilsson N. 1973, s. 111–
112, hävdades att svensk gallringspraxis inte utgått från förutbestämda regler utan av-
gjorts från fall till fall, jfr Nyberg 2005, s. 130. 
115 Fredriksson 2003; se även Edlund 2008; Högman 2010. 
116 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000; Geijer, Lenberg & Lövblad 2013. 
117 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 94–113, Dnr 20-2010/5303, RA/YH; ”Gallringsanalys: 
inventering av föreskrifter och råd om gallring i offentlig förvaltning” (2012-05-31), 
Dnr 20-2012/1103, RA/YH. 
118 T.ex. Rydén 2014a. 
119 Rosengren 2016; Rosengren 2017a; Rosengren 2017b. 
120 Se tidigare Fredrikzon 2014. 
121 Edquist 2017; Edquist 2019b. 



 43 
 

ambition är också att försöka överbrygga den klyfta som jag antytt finns 
mellan två fält inom forskningen om arkiv, där arkivvetare och (övriga) 
kulturvetare mestadels talat helt förbi varandra. 

Ett  arkivpoli t iskt  fokus  
Det är på många sätt en utmaning att studera gallringspolitik i arkiv. Det 
berör historieproducerandets grunder; aktörer som här och nu försöker 
motivera varför vissa urval görs, och som sedan genom faktiska beslut 
också gör detta urval, med konsekvenser som ofta är oåterkalleliga. 

När jag påbörjade detta forskningsprojekt låg mina utgångspunkter rätt 
nära en idag (inom akademin) gängse konstruktivistisk syn där bevarande 
och gallring betonas som maktinstrument, där vissa aspekter av historien 
bevaras medan andra inte gör det, utifrån premissen att kontroll över 
historieskrivningen också innebär ett herravälde över hur samtiden och 
framtiden tecknas. Hur viktig denna aspekt än är, så kan det ändå riskera 
att bli en förenkling, med lite förutsägbara svar. Det kan bli fråga om en 
presentism, där analysen förutsätter att det förflutna och spåren från detta 
i första hand handlar om representation – ett stoff att bygga identiteter och 
ideologier av. 

En annan viktig aspekt är att officiell arkiv- och kulturarvspolitik i väx-
ande grad utgått från samma kritiska grunder: att betona aspekterna av 
konstruktion i historieskrivningen, och där alltmer fokus läggs vid att 
bredda och demokratisera representationerna av det förflutna. Det är svårt 
att tränga bakom denna officiella bild om ens egna analysinstrument inte 
söker sig delvis andra vägar. Inom museisektorn har normkritiska och 
postkoloniala perspektiv blivit medvetet framlyfta på många etablerade 
institutioner under senare tid,122 och tendenser dithän finns även i arkiv-
sektorn. 

Den tidigare forskningen om gallring och bevarande i arkiv har främst 
riktat blicken mot de avgöranden som skett inom arkivväsendet som 
sådant. Vid planeringen av mitt projekt var intentionen att till stor del 
detaljgranska just hur själva arkivvärlden beslutade om bevarande och 
gallring, och bevekelsegrunderna för det. Gallringsutredningar och beslut 
inom arkivmyndigheter är viktiga delar av de skeenden som formar 
framtidens arkiv. Under arbetets gång har jag emellertid kommit att delvis 
förskjuta fokus så att större uppmärksamhet ges åt en vidare kontext – där 

                                                        
122 Se t.ex. Geschwind 2017, s. 180–185. 
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arkivväsendet ingår i en samhällelig helhet i vilken exempelvis politik och 
idédebatt är viktiga för att förstå. 

Ett annat skäl till att det kan vara problematiskt att lägga för stort fokus 
på de enskilda bevekelsegrunderna till bevarande- och gallringsbeslut är 
att det bakom en sådan analys kan ligga en outtalad premiss att det alls är 
möjligt att göra välgrundade beslut kring bevarande för framtiden som 
utgår från att något är viktigare än annat, eller att det förväntas att sådana 
beslut och explicita överväganden bör göras. Som kommer att framgå, 
finns dock sedan länge i arkivväsendet en mer eller mindre teoretiskt 
underbyggd skepsis mot möjligheten att förutsäga framtida behov av 
arkivmaterial, eller att samtiden kan göra goda urval som även anses bra i 
framtiden. 

Jag uppfattade det därför som skäligt att vidga perspektivet och ägna 
större uppmärksamhet mot ett större arkivpolitiskt sammanhang. Jag har 
strävat efter att åtminstone teckna konturerna av en helhet som förutom 
aktörer inom arkivinstitutionerna också inkluderar andra myndigheters 
agerande och politiskt beslutsfattande, för att fånga gallrings- och 
bevarandetrenderna i en större kontext, som även innefattar ekonomiska 
ramar och övergripande ideologiska konjunkturer. 

Förutom den redan nämnda vanliga tendensen i forskningen under 
senare decennier att betona att arkiv per definition är politiskt laddade, har 
även en rad empiriska studier bedrivits om arkivens politiska dimensioner. 
De har behandlat frågor om mer eller mindre snedvridna urval för 
bevarande, försök att hindra insyn genom gallring och sekretess, sätten att 
beskriva och ordna arkiv, utifrån premissen att detta skett utifrån mer eller 
mindre explicita maktpositioner.123 Andra studier kan också framhäva att 
arkiv kan användas som led i emancipatoriska strävanden.124 Forsknings-
fältet är emellertid ganska litet i jämförelse med motsvarande studier om 
biblioteks och museers relation till övriga samhället och till den politiska 
styrningen.125 Detta gäller alldeles särskilt Sverige, där forskningen över 
huvud taget ligger i sin linda om arkivens roll i samhället. 

Arkivpolitik är en term som använts sporadiskt i forskningen för att 
fånga de vidare politiska och ideologiska ramarna för arkivväsendet.126 
                                                        
123 T.ex. Cox & Wallace (red.) 2002; Procter, Cook & Williams (red.) 2005; Cox 2004; 
Jimerson 2009. Se även Harvey Brown & Davis-Brown 1998. 
124 T.ex. Pell 2015. 
125 För svenska förhållanden, se t.ex. Carlsson 2013; Geschwind 2017. 
126 Blouin & Rosenberg 2011, s. 161–182; se även Åström Iko 2003, s. 23–27; Geijer, 
Lenberg & Lövblad 2013, s. 60–61. 
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Det har ingen vedertagen definition, men eftersom ”politik” sin vidaste 
mening kan omfatta det mesta, behöver det avgränsas av praktiska skäl till: 
arkivens styrning i ett vidare samhällsperspektiv. I denna studie utelämnar 
jag därför rent teknologiska strukturer liksom rent personliga göranden och 
låtanden – exempelvis individuella arkivariers åsikter eller materiella 
strukturer – men däremot är det inte så snävt så att det endast innefattar 
handlande i partipolitisk mening. Arkivpolitik är något som bedrivs av 
grupper och institutioner i samhället, utanför nivån av individer, hem och 
hushåll. Förutom partipolitiska aktörer i regering, riksdag och dess 
kommunala motsvarigheter omfattar det även de myndigheter där de 
politiska besluten implementeras, liksom av sociala rörelser, företag, 
intresseorganisationer och dylikt i det så kallade civilsamhället, liksom 
kontaktytorna mellan det privata näringslivet och politik/civilsamhälle. 

Detta innebär inte att jag hävdar att detta perspektiv är ”bättre” och 
egentligen förklarar mer än det ”lilla” perspektiv där aktörer studeras på 
detaljnivå. Det handlar helt enkelt om olika perspektiv, där ”stor” ska läsas 
konkret: det som rör beslut och diskussioner som förs i hela samhället, men 
som å andra sidan förstås har mindre direkt inverkan på enskilda överväg-
anden inom arkiven. 

Dessutom är arkivariernas agerande på arkivmyndigheter och ute i de 
enskilda arkivbildaren på sitt sätt en del av den ”stora” kontexten. Det finns 
ytterligare en nivå under, som uppenbart spelar och fortsätter att spela en 
avgörande roll för vad som faktiskt bevaras och gallras bort i arkiven. 
Arkivarierna har ofta endast begränsat inflytande över den faktiska arkiv-
bildningen, exempelvis vad som över huvud dokumenteras, och vad som 
faktiskt blir kvar i en akt efter ett ärende. Det sker också en hel del 
oreglerad gallring, något som torde ha ökat i och med övergången till digi-
tala arkiv, där arkivarier och lagstiftning sällan har möjlighet att reglera 
vad som faktiskt sker. 

Mitt resonemang kan också åskådliggöras med följande modell, för att 
något skissera hur jag betraktar hur olika nivåer samverkar med varandra 
på komplexa och delvis motsägelsefulla sätt, och där alla påverkar vad som 
gallras och bevaras i arkiven. Det finns mycket som talar för att den 
nedersta nivån – under hela arkivväsendets radar – är oerhört avgörande 
för vad som faktiskt blir arkiverat. 
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 Nivå Exempel 
1 Ideologiska konjunkturer Kulturdebatt, övergripande föreställningar 

om historia, identitet, m.m. 
2 Politiska beslut Lagstiftning på arkivområdet och 

angränsande fält (t.ex. kulturarvs- och 
kulturmiljö, offentlighet och sekretess) 

3 Arkivvärldens normer Paradigm inom professionen, mer eller 
mindre uttalade normer kring bevarande och 
gallring 

4 Arkivmyndigheters beslut och 
föreskrifter 

T.ex. RA-FS och RA-MS inom staten 

5 Enskilda arkivbildares beslut och 
föreskrifter 

Lokala föreskrifter om gallring och 
bevarande; regler/policyer från 
arkivfunktionen 

6 Enskilda arkivariers handlande T.ex. rörande implementeringen av 
föreskrifter ute hos arkivbildaren. 

7 Handlande inom arkivbildare av 
andra än arkivarier 

T.ex. vad som hamnar i en akt efter ett 
ärende. Hur e-post hanteras m.m. Felaktig 
eller oreglerad gallring, felaktigt bevarande, 
slarv och försummelse. 

Tillvägagångssätt, källmaterial och avgränsningar 
Den här studiens begränsade omfattning gör att den omöjligen kan ge full 
rättvisa åt gallrings- och bevarandefrågorna i svenska arkiv under de 
senaste decennierna. Vissa avgränsningar har därför gjorts, där bestämda 
företeelser tas upp mer extensivt och snarast tjänar till att ge kontext åt 
studiens kärna: den statliga arkivpolitiken från arkivlagens genomförande 
och fram till omkring 2010. 

Jag kommer översiktligt att behandla de processer som till slut ledde 
fram till arkivlagen. Förutom en direkt strävan att strama upp regelverket 
kring de offentliga arkiven genom direkt lagstiftning, utgjorde införandet 
av arkivlagen såväl avslutningen av en drygt 20 år gammal diskussion om 
en offentligt reglerad bevarandepolitik för i första hand vetenskapliga 
syften, men det var samtidigt resultatet av en nyare diskurs om kulturarv 
och svenskhet som på slutet smög sig in och gav avtryck i arkivlagens 
portalparagraf att ”myndigheternas arkiv är en del av det nationella 
kulturarvet”.127 

                                                        
127 ArkL (1990), 3 §. 
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Jag har strävat efter att urskilja samband och sammanhang i 
källmaterialet, med målet att identifiera underliggande idéer och föreställ-
ningar, liksom de tvingande institutionella och juridiska ramar som legat 
till grund för valen rörande vad som ska bevaras för eftervärlden. Det kan 
uttryckas som att jag sökt urskilja vilka frågor och problemställningar som 
ställts mer i fokus än andra.128 

Den som forskar om modern historia upplever ibland en känsla av att 
det ibland är svårt att skilja ens egna resonemang från dem som framförs i 
det som studeras. De teoretiska tolkningsramar som används, exempelvis 
kring kulturarv och identiteter, tangerar ofta de tankegångar som finns hos 
de studerade aktörerna, om än med annan språkdräkt eller med ett annat 
syfte. I åtskilliga fall finns inte ens den skillnaden. Denna ”rundgång” har 
jag upplevt vara särskilt aktuell i detta fall. Den tilltagande forskningen om 
arkiv, minnen och kulturarv från 1980-talet och framåt är också en parallell 
till att dessa fenomen fått ökad plats i samhället som helhet. Många 
forskare har påvisat ett allmänt uppsving för historiskt tillbakablickande 
och identitetsskapande, och talat om en ”kulturarvisering” (heritagisation) 
av historiekulturen.129 Dessa teorier återkommer jag till mer utförligt i 
analysen av kulturarvets renässans inom samhället som helhet, och hur det 
eventuellt avspeglade sig inom arkivsektorn. 

Åtskilligt av det som är källmaterial i denna studie används också som 
sekundärlitteratur och i viss mån som forskningsläge; de utredande texter 
om arkiv och bevarande/kulturarv som studeras, i offentliga utredningar 
eller i Riksarkivets interna material, grundas ofta i för mig användbara 
historiska genomgångar.130 Men i vidare mening är även den arkivteoret-
iska diskussionen om gallring och bevarande källmaterial, som jag nämnt 
ovan. 

De aktörer och diskussioner jag studerar berör sålunda ibland själva just 
de metaperspektiv på bevarande och gallring som jag försöker anlägga. 
Det ligger förstås ofta nära till hands att diskussioner om vad som bör 
bevaras för eftervärlden aktualiserar även vidare frågor om historiekultur 
och vårt eventuella behov av arkiv i mer principiell mening. På så sätt blir 

                                                        
128 Jfr Bacchi 2009, s. 1–2. 
129 Lowenthal 1998. 
130  T.ex. rapporten ”Myndigheternas tillämpning av Riksarkivets gallringsföreskrift 
RA-FS 1991:6” (1999-09-20), Dnr 30-193-99, F3BA:285, RA/YH, som liksom 
Berndtsson 1990 (en studentuppsats skriven av en anställd på Riksarkivet) anförs av 
Bringslid m.fl. 2009, s. 16–17, som huvudsakligt svenskt forskningsläge rörande 
gallringpraxis. 
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jag i viss mån en kommentator som kanske minst lika diskuterar med som 
”över” de undersökta aktörerna. 

Att utgå från några fasta punkter som kanske kan uppfattas som något 
snäva har varit mitt sätt att åtminstone försöka undvika att i allt för hög 
grad tala samma språk som de idéer och praktiker jag studerar. Framför 
allt har jag strävat efter att undvika begrepp som kulturarv och minne i 
analytisk mening. Jag har dock sökt bena upp materialet med hjälp av 
Rüsens tidigare nämnda typologi, som i mindre grad är ”kontaminerad” av 
att också återfinnas i källorna: hur och i vad mån aktualiseras olika dimen-
sioner av historiskt förhållningssätt – kognitivt, politiskt, estetiskt? Likaså 
har jag sökt efter att distansera mig från ett gängse arkivvetenskapligt 
språkbruk. Det gäller exempelvis uttryck som top-down vs. bottom-up, en 
dualism som åtminstone sedan 1990-talet varit vanlig i arkivvärderings-
teoretiska sammanhang.131 Ett undantag är dock Schellenbergs uppdelning 
mellan primärt och sekundärt värde, där det sistnämnda i sin tur delas upp 
i bevisvärde och informationsvärde. Denna tankemodell är så generell att 
den kan tillämpas för att beskriva olika grundläggande förhållningssätt till 
arkivvärdering, utan att någon viss doktrin premieras. 

Vilket är då källmaterialet för studien, mer konkret? Jag har analyserat 
den övergripande statliga arkivpolitiken rörande gallring och bevarande 
genom att gå igenom lagstiftningen och de förarbeten som legat bakom: 
utredningar, propositioner och vid behov andra former av källmaterial. Här 
har jag även använt material i regeringsarkiven, där remissyttrandena på 
statliga utredningar med mera återfinns. En kärna i undersökningen rör 
tillkomsten av 1990 års arkivlag. Förutom de fall när arkivfrågorna varit 
huvudsaken, har jag även – om än mycket översiktligt – tittat på behand-
lingen av arkiv i ett vidare kulturpolitiskt och kulturarvspolitiskt samman-
hang, från 1974 års kulturpolitik till 2017 års kulturarvsproposition. Här 
finns ett kompletterande material där fokus ofta ligger på den enskilda 
sektorns arkivmaterial. 

Angående själva den konkreta gallrings- och bevarandeverksamheten 
inom Riksarkivet ”under” lagstiftningen kan källmaterialet grupperas runt 
följande viktiga företeelser: 

1. Själva gallringsbesluten och gallringsföreskrifterna. För statlig del 
finns dessa i Riksarkivets serie Gallringsbeslut till och med 1991, och från 
1991 samlade i föreskriftsserierna Riksarkivets författningssamling (RA-
FS) och Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS). Dessa 
                                                        
131 Se Duranti 1994, s. 330. 
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kan vara alltifrån mycket specifika och gälla någon enstaka handlingstyp i 
ett visst arkiv, till att gälla hela myndighetssektorer. 

2. Policydokument. Här finns inte minst det rika materialet inför Riks-
arkivets gallrings- och bevarandepolicy 1995, liksom från två förstudier 
2008–2012 som avsåg att uppdatera gallrings- och bevarandepolicyn 
(vilket dock inte skedde). 

I Riksarkivets ämbetsarkiv finns underlagsmaterial såsom utkast och 
utredningar i ofta omfångsrika akter som tillhör ärenden som föregått de 
färdigställda föreskrifterna och rapporterna. I vissa fall har särskilda utred-
ningar gjorts utan ha lett fram till ett visst beslut. I många fall finns också 
ett rikhaltigt remissmaterial, eftersom större föreskrifter i regel sänds ut för 
påseende både inom och utanför arkivväsendet. Remissgångarna är särskilt 
intressanta av flera skäl. Vilka är det Riksarkivet alls tar med i remiss-
omgångarna? Det säger mycket om vilka som alls berörs och kommer till 
tals. Och vad uttrycks i remissyttrandena? Eftersom det åtminstone i några 
fall är många olika samhällssektorer som inkluderas däri, ges möjlighet att 
fånga synpunkter om bevarande och gallring i andra sammanhang än 
arkiv(arie)världen. 

En systematisk genomgång av alla ärenden som på något sätt skulle 
kunna vara relevanta under dessa år rörande bevarande och gallring vore 
omöjligt, men förutom samtliga RA-FS-ar som berört frågan till och med 
2011 (se tabell 1 på s. 67) har jag valt dels några mer framträdande RA-
MS-ar, dels vissa utredningar och ärenden som blivit synliga genom det 
övriga källmaterialet och där gallrings- och bevarandefrågorna stått i 
centrum (inte minst de långvariga diskussionerna om urvalsbevarande). 

Förutom tryckta och otryckta källor från riksdag, regering och 
arkivväsen, har jag även använt mig av diskussions- och debattmaterial i 
den svenska arkivlitteraturen, såsom handböcker och tidskrifter – i första 
hand Arkiv, samhälle och forskning som gåtts igenom under hela tids-
perioden för att finna relevant material. 

Detta är nästan uteslutande en dokumentstudie. En av de avgränsningar 
som gjorts rör själva ”mikronivån” i Riksarkivets gallrings- och beva-
randepraxis, det vill säga att med intervjuer eller observationer försöka 
komma åt idéer och funderingar om gallring och bevarande som inte sägs 
ut i den dokumentation som krävs. Jag har alltså valt att inte göra intervjuer 
med de inblandade, som exempelvis sysslat med gallringsöverväganden 
för Riksarkivets del. Det kunde ha gjorts för att komma åt hur aktörerna 
resonerat rörande bevarande- och gallringsfrågorna, eller åtminstone hur 
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de efterhandskonstruerat sitt handlande. Jag menar dock att det finns skäl 
mot att gå ner på mikronivån, åtminstone i denna studie som är av be-
gränsad art men ändå strävar efter att vaska fram en komplex helhetsbild 
där praxis inom arkivväsendet endast utgör en mindre bit av kakan. Om 
det stämmer att gallringsövervägandena mer eller mindre följt en sorts 
invand tradition eller ”fingertoppskänsla”, så kan det vara svårt att urskilja 
de ”verkliga” bevekelsegrunderna genom intervjuer. Den bild som 
framkommer där kan vara lika tillrättalagd som det i det skriftliga 
källmaterialet. 

En annan problematik som tas upp mer extensivt rör den kommunala 
arkivsektorn. Här kommer jag ytterst kortfattat att behandla de rådgivande 
texter om gallring och bevarande som arbetats fram av Riksarkivet och 
från 1980-talet i samarbete med den samrådsgrupp för kommunala 
arkivfrågor där representanter för kommun- och landstingssektorn deltagit. 
Detsamma gäller den enskilda sektorns arkiv, som givetvis måste beaktas 
i ett arkivpolitiskt sammanhang, även om den just i denna studie inte 
analyseras mer djupgående. Båda dessa frågor avser jag dock behandla i 
kommande publikationer. 

Några frågor som direkt berör de statliga arkiven men som också av 
olika skäl behandlas mer översiktligt i denna bok ska här också nämnas. 
Problematiken kring integritetsfrågorna är en sådan, vilket främst beror på 
att denna till stor del aktualiserar spörsmål som offentlighets- och 
sekretessfrågor vilket ligger utanför denna studies ramar. Gallringen av 
integritetsskäl har dock stått i viss motsatsställning till bevarande av 
forskningsskäl, vilket också kommer att beröras. 

Detsamma gäller frågorna om de arkiven som bildas av digitala 
handlingar. Här måste arkivbildningen planeras från ett så tidigt stadium 
som möjligt, både för att arkiven över huvud taget ska kunna bevaras och 
för att det ska gå att skilja ut det som ska gallras. Det återstår ännu att se i 
vad mån detta verkligen påverkat frågorna om det långsiktiga bevarandet. 
Än idag är meningarna delade om den digitala arkivbildningen kommer 
leda till att mer information kan bevaras eller tvärtom mindre. Det står 
dock klart att digitaliseringen, som i sig lett till en ytterligare accelererande 
informationsmängd, också gör informationen mer flyktig. Väldigt stora 
mängder handlingar torde gallras ”spontant” och oreglerat på grund av 
decentraliserad dokumenthantering liksom bristande system och rutiner. 

Ytterligare en problematik som tas upp på ett mer diskuterande och 
kontextualiserande plan rör den gallring eller det ”icke-bevarande” som 
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görs oberoende av arkivföreskrifterna. Häri ingår även det mer eller 
mindre utstuderade icke-dokumenterande och icke-arkiverande som 
många menat varit typisk följd av den svenska offentlighetsprincipen – en 
tendens att inte dokumentera eller spara underlag till beslut. 

Disposition och formalia 
Kapitel två är ett bakgrundskapitel där framför allt den övergripande 
historiska och juridiska kontexten rörande svensk arkivgallring behandlas 
från äldre tider och fram till idag. Här analyseras också de ofta direkt 
politiska aspekterna av offentlighetslagstiftningen, vars utformning har en 
avgörande betydelse för vad som över huvud taget blir (offentliga) arkiv, 
vilket inte minst aktualiseras av den samhällsutveckling där verksamheter 
som tidigare bedrivits i offentlig myndighetsform privatiseras eller 
bolagiseras. I detta kapitel behandlas också översiktligt förhållandena i 
kommuner, landsting och enskild sektor. 

Arkivlagen som beslutades 1990 hade en lång förhistoria, inte minst i 
de diskussioner som fördes under 1970- och 1980-talen om urvalsbeva-
rande och en mer rationell gallringspolitik utifrån inte minst den akade-
miska forskningens behov. Dessa processer utgör en något mer extensiv 
del av studien och behandlas i kapitel tre. I det följande kapitel fyra 
analyseras den närmare tillkomsten av arkivlagen, liksom det arbete som 
fördes inom Riksarkivet i anslutning till den om en mer utarbetad policy 
för gallring och bevarande. 

I kapitel fem analyseras Riksarkivets föreskriftsarbete närmare i arkiv-
lagens efterdyningar. Genom arkivlagen ansågs allmänt bevarandemålen 
ha stärkts genom formuleringarna om arkivens syfte, kulturarvet och 
andemeningen att ”forskare” var något mer än akademiker. Jag undersöker 
närmare i vad mån dessa formuleringar faktiskt påverkat bevarande- och 
gallringspraxisen i statliga arkiv efter arkivlagens tillkomst. 

Kapitel sex innehåller tematiska fördjupningar rörande vissa nyckel-
frågor som framkommit i kapitel fem. Det rör exempelvis själva termerna 
forskningens behov och kulturarvet och hur det eventuellt uttolkades i 
föreskriftsarbetet. Kapitlet diskuterar även vilka grupper som involveras i 
Riksarkivets utredningsarbete, liksom frågan om och i så fall hur framtida 
forskningsbehov kan bedömas. 

I det kortfattade kapitel sju behandlas några exempel på att den faktiska 
arkivbildningen i betydande grad sker relativt oberoende det som före-
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skrivs i lagar och arkivmyndigheters föreskrifter, liksom att yrkesverk-
samma arkivarier inte helt och fullt kan styra arkivbildningen. Syftet är att 
påminna om att de olika regelverken kring arkiv endast delvis styr den 
verkliga arkivbildningen. 

Till sist knyts trådarna samman i det avslutande kapitel åtta. 
Några saker slutligen rörande formalia. Namn på personer i arkiv-

material har regelmässigt utlämnats när de representerar sin enhet eller 
organisation snarare än sig själva. Undantag har gjorts när exempelvis 
remisser sänts ut till utpekade individer, liksom när jag hänvisar till mer 
arkivteoretiskt orienterade utredningar i materialet. I den avslutande käll- 
och litteraturförteckningen återfinns förklaringar till de förkortningar jag 
använt när jag hänvisat till vissa typer av återkommande källmaterial, 
såsom arkivmaterial, föreskrifter, författningar och riksdagstryck. 
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KAPITEL 2: Det arkivpolitiska ramverket 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de historiska och juridiska 
sammanhang som den svenska statliga gallrings- och bevarandepolitiken 
efter 1970 måste förstås inom. Jag kommer också att precisera hur vissa 
termer och begrepp specifikt använts i svenska arkivsammanhang, och 
som ibland helt eller delvis skiljer sig från hur de brukas i andra kontexter.  

Det svenska arkivväsendets säregenheter 
I de flesta länder ägnar sig arkivarier åt att aktivt välja ut vad som ska 
bevaras för framtiden bland de dokument som samlats hos en viss arkiv-
bildare. Inom den svenska offentliga sektorns arkiv är dock principen den 
motsatta: det har där av hävd handlat om att välja ut vad som ska gallras. 
Detta hänger samman med det offentliga svenska arkivväsendets nära 
koppling till offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling, vilket 
definieras i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, där de grundläggande 
reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess återfinns. Begreppet 
handling är en specifikt svensk juridisk term vilken närmast kan likställas 
med det mer internationellt och teoretiskt gångbara dokument, och 
betecknar informationsmängder tillgängliga på någon form av fysiskt 
lagringsmedium.1 Handlingar är dessutom allmänna om de inkommit till 
eller upprättats vid en myndighet och sedan förvarats där.2 I lagstiftningen 
definieras också vad som räknas som eller likställas med myndigheter, 

                                                        
1 TF (2018), 2 kap. 3 §: ”Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en 
upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas 
på annat sätt.” För informationsvetenskapliga och medieoberoende definitioner av 
dokument, se t.ex. Buckland 1997; Lund 2010. På engelska finns en distinktion mellan 
records och documents där det första används i arkivsammanhang, i betydelsen av 
documents som är färdigställda och inte mera ska ändras. Records motsvarar då snarast 
det svenska arkivhandling. Jfr dock Yeo 2011 och Yeo 2018, som argumenterar för att 
records belägger händelser och förhållanden och inte måste vara i formen av ett docu-
ment, t.ex. föremål; detta resonemang är dock avhängigt Yeos definition av dokument. 
2 TF (2018), 2 kap. 4 §. I tryckfrihetsförordningens kap. 2 finns en rad undantag från 
detta, liksom preciseringar av begreppet ”upprättad”, som medför att långt ifrån alla 
förvarade handlingar på myndigheter är allmänna handlingar. Se vidare Bohlin 2015, 
kap. 2. 



 54 
 

exempelvis att offentlighets- och arkivlagstiftningen gäller i kommun- 
eller landstingsägda bolag, men inte i statliga bolag.3 

Grundregeln är att allmänna handlingar ska bevaras; gallring får endast 
ske med stöd i särskilda och motiverade föreskrifter och beslut, om det inte 
finns lagar och förordningar som specifikt kräver gallring (exempelvis av 
vissa dataregister och socialtjänstens personakter). Det som inte är 
allmänna handlingar – exempelvis brev som skickas inom myndigheter 
och sådana minnesanteckningar och utkast eller mellanprodukter som 
något oriktigt brukar kallas ”arbetsmaterial” – hamnar följdriktigt inte i de 
offentliga arkiven utom i undantagsfall. Som jag återkommer till, kan det 
ofta vara ganska mycket som tolkas som icke allmänna handlingar, och 
som därför aldrig kommer i fråga för arkivering. Det finns dock en öppning 
i tryckfrihetsförordningen för att minnesanteckningar och utkast trots allt 
kan bli allmänna handlingar, om de tas om hand för arkivering.4 

Begreppet arkiv har också i Sverige sedan gammalt en i internationell 
jämförelse bred betydelse, genom kopplingen till offentlighetsprincipen. 
Allmänna handlingar blir nämligen formellt sett arkiverade på ett mycket 
tidigt stadium, i regel när de fortfarande finns kvar hos de ursprungliga 
arkivbildarna. Handlingar som tillhör ett visst ärende räknas som 
arkiverade så fort som ärendet är avslutat. Om en handling inte tillhör ett 
ärende, så anses den vara arkiverad så fort som den är färdigställd eller 
motsvarande.5 Detta skiljer sig markant från det synsätt som råder i många 
andra länder, där det först är när handlingar flyttas till en arkivinstitution 
för slutgiltig förvaring som de uppfattas som arkiverade. 

Svenska arkivarier har därigenom också ansvarat för den tidiga 
arkivbildningen, när handlingarna fortfarande återfinns hos arkivbildarna 
                                                        
3 Se nedan i detta kapitel. 
4 Prop. 1975/76:160, s. 167–170; TF (1976), 2 kap. 9 §; språkligt redigerad i TF (2018), 
2 kap. 12 §. Före 1976 löd termen ”omhändertagits för förvaring”: TF (1949), 2 kap. 4 
§. Se N. Nilsson, ”Arkivhandlingar och allmänna handlingar – en jämförande studie”, 
s. 8–9, Dnr 1359-85-30, F1D:34, RA/YH. 
5 ArkF (2018), 3 §: ”Sedan ett ärende hos en myndighet har slutbehandlats ska de 
allmänna handlingarna i ärendet arkiveras. I samband med det ska myndigheten pröva 
i vilken omfattning sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen 
ska tas om hand för arkivering. Allmänna handlingar som inte hör till ett ärende ska 
arkiveras så snart de har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. I fråga 
om diarier och journaler samt register och förteckningar som förs fortlöpande ska varje 
införd anteckning anses arkiverad i och med att den har gjorts. Riksarkivet får meddela 
ytterligare föreskrifter om när en handling ska anses vara arkiverad.” Föregående 
regelverk: Aas-RA (1961), 3 §. Se även N. Nilsson, ”Arkivhandlingar och allmänna 
handlingar – en jämförande studie”, Dnr 1359-85-30, F1D:34, RA/YH. 
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själva. Det finns därför inte någon direkt åtskillnad mellan records mana-
gement (”dokumenthantering”) och archives som i många andra länder.6 
Svenska arkivarier gör därför – åtminstone sedan tidigt 1900-tal – till stor 
del sådant som i andra länder just är förbehållet records managers, det vill 
säga att sköta hanteringen av ”färska” arkiv i anslutning till arkivbildarna 
själva, snarare än det riktigt långsiktiga bevarandet. 

Begreppet gallring används allmänt i ABM-sektorn (arkiv, bibliotek 
och museer) för att beteckna förstörelse av information och föremål. I 
museerna handlar det om att avyttra delar av samlingarna, och i biblioteken 
detsamma fast om böcker.7 I arkivsammanhang betyder det att handlingar 
förstörs, eller mer exakt: att information utplånas så att den totala 
informationsmängden minskar, exempelvis när digitala handlingar över-
förs till nya format eller skrivs ut på papper. Den formella definitionen av 
gallring i Sverige är inte lagreglerad,8 utan för statliga arkiv innebär det 
enligt Riksarkivets föreskrifter att ”förstöra allmänna handlingar eller upp-
gifter i allmänna handlingar”. Dessutom är det gallring om åtgärder görs 
som medför: 

– informationsförlust, 
– förlust av möjliga informationssammanställningar,  
– förlust av sökmöjligheter eller  
– förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet9 

                                                        
6 Jfr Cox 1994, s. 15–16; Yeo 2018, s. 17. 
7 Enskilda statliga museer kan själva gallra i samlingarna genom 2017 års museilag: 
SOU 2015:89, s. 175, 178–180 och 280–287; Prop. 2016/17:116, s. 105–110; SFS 
2017:563, 9–10 §. I biblioteken är gallring i stort sett oreglerad – bortsett från den under-
förstådda regeln att pliktexemplar ska bevaras. Jfr SOU 1984:23, s. 73. 
8 En lagreglerad definition av gallring föreslogs dock i en offentlig utredning 2002, 
vilken i det stora hela motsvarade Riksarkivets definition nedan: SOU 2002:97, s. 125–
127, 130 och 147–148. 
9 RA-FS 1991:1, 2 kap. 1 §. I en senare version (RA-FS 2008:4) har ”informations-
förlust” ändrats till ”förlust av betydelsebärande data”. En snarlik definition återfinns i 
rådgivande dokument för den kommunala sektorn, t.ex. RA-FS 2002:2, s. 5; Sam-
rådsgruppen för kommunala arkivfrågor (2009). Före 1991 fanns en juridisk distinktion 
mellan utgallring som betecknade förstörandet av konkret information och faktiska 
handlingar, och gallring som stod för den minskade informationsmängden, se Aas-RA 
(1961), 9 § anmärkning 1. Även före 1991 uttalades att det kunde vara fråga om gallring 
vid överföring mellan olika lagringsmedier som innebar informationsförlust, se t.ex. 
Aas-RA (1979): ”Så t.ex. är förstöring vid överföring från skivminne till magnetband 
eller tvärtom ej gallring, medan däremot förstöring vid överföring från upptagning för 
ADB till mikrofilm är gallring.” 



 56 
 

Ganska många gallringsbeslut och föreskrifter utfärdas av de sistnämnda 
orsakerna, där det sker en minskning av informationsinnehållet vid 
överföring till nya lagringsmedier. De kan exempelvis medge att digitala 
handlingar får gallras under förutsättningen att de skrivs ut på papper.10 
Det motsatta förekommer också: att pappersmaterial får gallras om 
informationen förs över i digitaliserade format (såsom enkäter, 11  och 
ritningar12). En annan vanlig typ gäller överföring av information från ett 
gammalt till ett nytt digitalt system, vilket i regel brukar innebära att viss 
information försvinner.13 

I Sverige förekommer också en distinktion mellan gallring och 
rensning, där det senare betecknar borttagande av handlingar som inte är 
allmänna. Föreskrifter för statliga arkiv har dock ändå ibland innehållit 
förtydligande skrivningar om vikten av rensning av icke allmänna hand-
lingar, då det brukar anses vara en nödvändig del i arkivvården att inte göra 
akterna större än nödvändigt.14 

Ett särskilt begrepp i sammanhanget är återlämnande, som används i 
Sverige för att beteckna när inkomna handlingar sänds tillbaka till den eller 
dem som skickat in dem. Vanliga exempel på detta är ansökningshand-
lingar, som regelmässigt skickas åter till de sökande av exempelvis tjänster 
eller stipendier, eller skriftliga prov i skolor eller på universitet. Hand-
lingarna förstörs därmed inte, men i praktiken kan åtgärden ändå ofta 
jämställas med gallring, eftersom materialet inte tillförs myndighetens 
arkiv och för en intresserad forskare kan det vara svårt att få tag på dem i 
efterhand om inte den som ansökt har sparat dem i ett eget arkiv.15 

                                                        
10 Detta har dock blivit mindre vanligt; ofta har det gällt diarieföringssystem. Se t.ex. 
RA-MS 1992:59; RA-MS 1996:41; RA-MS 1999:48. 
11 T.ex. RA-MS 1994:30; RA-MS 1995:28; RA-MS 1998:47. 
12 RA-MS 1997:46. Andra exempel: RA-MS 2009:19 (äldre söklistor på papper till 
diarieföringssystem). 
13 RA-MS 2010:48 (Lunds universitet: diarieföringssystem). 
14 Aas-RA (1979), 4 §. Se N. Nilsson, ”Översyn av ’allmänna gallringsförordningen’ 
(1953:716)” (PM 1982-06-03), s. 9–11, som argumenterade för behovet av fortsatta 
riktlinjer för aktrensning, vilka dock borde förenas med skrivningar som motverkade 
missbruk. Dnr 1815/G 3 (1982), F1C:120, RA/YH. Aktrensningen kom sedan med i 
allmänna arkivföreskriften RA-FS 1991:1, 3 kap. 3 §; dock ändrades terminologin i RA-
FS 1997:4 till att avlägsna de icke allmänna handlingar som inte var av ”betydelse för 
myndighetens verksamhet, allmänhetens insyn, rättskipning, förvaltning eller 
forskning”: 3 kap. 2 §. 
15 I vissa fall av återlämnande stadgas dock att myndigheten ska behålla en kopia, vari-
genom åtminstone en del av informationen bevarats i myndighetens arkiv, t.ex. RA-MS 
1994:5 om Utlänningsnämnden (Dnr 31-326-94, F3BA:237, RA/YH). Se även Dnr 31-
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Även om bevarande rent juridiskt oftast är huvudregeln, gallras ändå de 
allra flesta allmänna handlingar även i Sverige – antingen i stort sett 
omedelbart (såsom e-post-spam) eller efter en viss tid. Skillnaden är att 
motiveringarna åtminstone formellt sett varit de omvända: ”vad kan vi 
gallra, och i så fall när?” snarare än ”vad kan vi bevara?”. I större utred-
ningar kring bevarande och gallring är det dock ändå ofta den senare frågan 
som ställs, om än något på omvägar. För när det gäller det långsiktiga och 
”eviga” bevarandet är det förstås just bevarandet som motiveras. 

De två olika ingångarna – värdering för gallring eller värdering för 
bevarande – har sagts innebära helt skilda huvudfokus. Den första metoden 
sätter administrativa och kortsiktiga behov hos arkivbildaren själv högt. 
Ett exempel är det brittiska Griggsystemet, där handlingar i ett första steg 
utgallras efter fem år som arkivbildaren själv inte anser sig behöva. 
Värdering för bevarande innebär däremot ett större intresse för 
kulturarvsfrågor och arkiv som bevis.16 Det svenska systemet har av hävd 
haft den första inriktningen, och kan ses som följdriktigt när de offentliga 
arkiven är en integrerad funktion av myndighetssystemen. 

Arkivvärderingspraktikerna är världen över numera alltmer proaktiva, 
det vill säga att bevarande och gallring planeras från första början i stället 
för att det först i efterhand tas beslut om vad som ska bevaras. Detta är 
naturligt i en värld där det blivit närmast nödvändigt att styra hanteringen 
av information, där digitaliseringen medfört en decentraliserad 
informationsmiljö och där själva informationen måste vårdas på ett helt 
annat sätt än tidigare för att inte gå förlorad. I den digitala världen måste 
det i teorin finnas en plan för vad som ska göras med informationen innan 
den ens kommit till.17 

Som jag återkommer till närmare i detalj, har själva de juridiska 
definitionerna av allmänna handlingar och arkiv haft en stor betydelse för 

                                                        
1576-94 och 31-1577-94, F3BA:237, RA/YH. En besläktad term är överlämnande, 
varigenom regleras hur bestämda handlingar förs över från en arkivbildare till en annan. 
I detta fall återstår materialet som offentligt arkivmaterial, och det kan därför till skill-
nad från återlämnande inte likställas med gallring. I regel är det statliga myndigheter 
som tar emot dem – i något enstaka fall ett landsting – och ibland till enskilda organ för 
förvaring enligt SFS 1994:1383 (senare ersatt av SFS 2015:602) varigenom ändå 
handlingarna ändå kvarstår som allmänna handlingar där offentlighets- och arkivlag-
stiftningen gäller. 
16 Couture 2005, s. 86. Jfr Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 164–165, som menar 
att regler som anger vad som ska gallras ger bättre garantier mot gallring av misstag än 
regler om bevarande. 
17 Cunningham 2011, s. 182. 
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vilket arkivmaterial kommit att bevaras för eftervärlden. Det har nämligen 
inte ens varit fråga om ”gallring” för alla de handlingar som inte uppnått 
status som ”allmänna”. Besluten om vad som ens räknas som allmänna 
handlingar har ofta gjorts av enskilda handläggare, utan att arkivmyndig-
heter eller arkivarier haft något större inflytande. 

Arkiv- och gallringspolitikens historia: en bakgrund 
Redan från 1600-talet uttalade den svenska regeringen olika förbud mot 
gallring av handlingar som tillhörde kronan. Fram till 1800-talets slut var 
dock dessa olika bestämmelser relativt verkningslösa. Samtidigt förekom 
ofta att handlingar förstördes, ofta av ekonomiska eller än mer handfasta 
skäl, såsom för att använda dem till patronpapper.18 

Mot slutet av 1800-talet slog dock en mer organiserad gallringspolitik 
igenom. En första allmän gallringsföreskrift tillkom 1885, varigenom stat-
liga myndigheter förbjöds att ”förstöra eller afhända sig några arkivalier” 
utan att regeringen (Kungl. Maj:t) bemyndigat gallringen genom så kallade 
gallringsbrev efter att Riksarkivet först konsulterats. Förordningen av 1885 
gällde dock endast vissa statliga myndigheter och så kallade arkivalier – 
ett begrepp som senare bytts ut mot arkivhandlingar och som utesluter 
vissa typer av allmänna handlingar, exempelvis sådana av tillfällig natur 
eller som tillhör pågående ärenden. 19  Den ersattes 1924 av en annan 
förordning där det på liknande sätt inskärptes att statsmyndigheter ”icke 
må utgallra, förstöra eller eljest avhända sig arkivalier i andra fall, än då 
dylik åtgärd må vara i särskild författning stadgad eller Kungl. Maj:t efter 
riksarkivets hörande eljest därom meddelat föreskrift”.20 

Något tidigare, 1909, hade det också kommit en gallringsförordning 
som gällde även icke-arkiverade allmänna handlingar, och räknade upp ett 
antal handlingstyper som kunde gallras bort när de inte längre behövdes, 
även om de ingick i akter som i övrigt skulle bevaras. Bland annat gavs 
utrymme att gallra underlag till sådant som skulle sammanställas i mer 

                                                        
18 Wadén 1950, s. 470–493; Broomé 1961; Nilsson L. 1970, s. 18–19; Gränström 1981, 
s. 164–166. 
19 SFS 1885:34; Norberg 2007, s. 84–91. Från 1860 till 1961 förordnades 356 gallrings-
brev från Kungl. Maj:t, därav 289 från 1940–1961: Berndtsson 1990, s. 8–9. Genom 
SFS 1900:106 tillkom dessutom en allmän arkivföreskrift som inskärpte att offentliga 
arkiv ska vårdas, inte lånas ut till privatpersoner m.m. 
20 SFS 1924:408, 1 §. Se även Wadén 1950, s. 496–499, som konstaterar att före 1924 
fanns inget explicit förbud mot avhändande på annat sätt än genom gallring. 
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generella handlingstyper. Exempel var ”redogörelser och uppgifter, hvilka 
i allt väsentligt hafva ingått i officiellt tryck” liksom ”periodiska rapporter 
från lokal till central myndighet, hvilka influtit i årsräkenskaper eller 
årsredogörelser”.21 

Förordningen gav delvis utrymme för myndigheterna själva att avgöra i 
vad mån en viss handling borde gallras eller ej. De skulle exempelvis 
själva bestämma huruvida undantag från gallring behövde göras utifrån en 
bedömning av om handlingen kunde anses vara ”till nämnvärdt gagn för 
det allmänna” eller innehöll ”någon upplysning af betydenhet”.22  Lik-
nande mer eller mindre uttalade delegeringar av beslut rörande bevarande 
och gallring till arkivbildarna själva har fortsatt att förekomma i olika 
former fram till idag, vilket jag kommer att diskutera närmare. 

Om den berörda myndigheten önskade gallra handlingar utöver dem 
som angavs i 1909 års gallringsförordning, måste en framställan göras till 
regeringen. Därigenom befästes principen i Sverige enligt vilken arkivväs-
endet skulle ingripa i förväg och styra arkivbildningen, liksom principen 
att bevarande är grundregeln vad gäller allmänna handlingar: all gallring 
av sådana måste ha stöd i författning.23 Denna planenliga gallring redan 
hos arkivbildaren – ibland kallad ”gallring vid källan” – blev enligt Nils 
Nilsson en svensk förvaltningstradition redan under tidigt 1900-tal. Den 
ska ha införts utan några egentliga förebilder eller teoretiska mönster, och 
var möjlig tack vare de svenska rättsreglerna på arkivområdet.24 

De här författningarna utgick i första hand från förvaltningens behov 
snarare än utomstående forskares, även om brasklappen om att undanta 
handlingar från gallring som kunde anses vara ”till nämnvärdt gagn för det 
allmänna”, exempelvis kunde avse forskningsintressen. Det har dock sagts 
att historikern och mångårige riksarkivarien Emil Hildebrand – känd inte 
minst som anfader till det så kallade allmänna arkivschemat – anförde en 
snäv och för senare forskning olycklig gallringsprincip, vilken märktes i 
1909 års föreskrift liksom i andra separata gallringsbeslut som till stor del 
gällde räkenskapsmaterial såsom verifikationer.25 

                                                        
21 SFS 1909:66, 2 § b–c. 
22 SFS 1909:66, 2–3 §. 
23  SFS 1909:66. Se även Nyberg 2005, s. 127–128; Bevarande och gallring av 
brottmålshandlingar (1998), s. 25. 
24 Nilsson N. 1976, s. 59–60; se även Nilsson L. 1970; Nygren, Larsson & Åkerman 
1982, s. 195–203. 
25 SFS 1909:66, 2 §; Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 188–195; Nyberg 2005, s. 
127–128. 
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Samtidigt skedde detta – något paradoxalt – i en tid när tid hade Riks-
arkivet sedan en tid tillbaka börjat fungera just som en resurs för historie-
forskningen. Före 1800-talet var arkivväsendet inte alls till för att i första 
hand bevara för eftervärlden eller avsett för historieforskningens behov. 
Arkiven växte fram som en del av en växande statsförvaltning med främsta 
syfte att hålla ordning och kontroll över riket och dess invånare, där det 
var betydelsefullt att förvara bevis som styrkte de rådande förhållandena.26 
Även i modern tid har detta trots allt fortsatt att vara det offentliga arkiv-
väsendets främsta funktion – att utgöra en del av den offentliga förvalt-
ningen, för dennas egna behov. 

Enligt en tidigare översiktsstudie av motiven till gallring under tidigt 
1900-tal, så fanns till att börja med en generell strävan att gallra informa-
tion som inte var unik, men också en tendens att utmönstra handlingar som 
inte betraktades som värdefulla annat än ur ett kortvarigt juridiskt-
administrativt perspektiv. Sålunda ansågs verifikationer ointressanta, 
eftersom de ändå bildat grund för bearbetningar. Det sägs dock att en kritik 
mot detta uppkom inom arkivväsendet redan under 1920-talet, i linje med 
nya strömningar i forskningen, exempelvis den historisk-kritiska skolan 
som lade stort värde på primärkällor. Detta medförde också en mer 
restriktiv syn på gallring, som dock snart utmanades mot slutet av 1930-
talet och, som det uttryckts, fick ge ”vika för politiskt tryck”.27 

Bakgrunden var inte så mycket en mer restriktiv syn på bevarande som 
sådan, utan den accelererande ökningen av arkivmaterial. I med den mod-
erna välfärdsstatens framväxt och teknikens utveckling – under 1900-talets 
första hälft inte minst skrivmaskinerna och kopieringstekniken – har det 
framstått som alltmer nödvändigt att gallra stora mängder av de handlingar 
som moderna organisationer skapar. 1938 års statsrevision anmärkte på att 
det bevarades för mycket, arkivtillväxten var stor och gallringsföreskrifter 
saknades för många myndigheter. Den tog upp verifikationerna som exem-
pel på orimligt bevarande, och föreslog att bevarande i urval borde göras i 
stället. Riksdagen godkände revisionsrapporten och uppmanade regerin-
gen att tillsätta en utredning, som fick namnet 1940 års arkivsakkunniga.28 

Dessa utförde in på 1950-talet mer än 100 gallringsutredningar som 
ledde fram till nästan lika många gallringsbeslut och föreskrifter. Grunden 

                                                        
26 Duchein 1992, s. 15–16; Saarenheimo 1997, s. 57–59; Smedberg 2012, s. 231–237; 
Yeo 2018, s. 12–13. 
27 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 205–209, citat s. 209. 
28 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 209–211. 
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lades också för att Riksarkivet blev mer aktivt de kommande decennierna 
gentemot myndigheterna, genom stöd på andra sätt i arkivbildningen än 
gallring.29 Den enskilt viktigaste följden blev att 1909 års allmänna gall-
ringsföreskrift för handlingar av föregivet lågt värde, ersattes 1953 genom 
Kungl. Maj:ts kungörelse angående utgallring av handlingar hos vissa 
statsmyndigheter, senare informellt benämnd allmänna gallringsförord-
ningen och som gällde fram till 1991. En viktig skillnad däri var att det 
infördes en tidsgräns varigenom den endast kunde generellt tillämpas på 
handlingar tillkomna tidigast 1954 – äldre handlingar måste också bli före-
mål för gallringsframställan till Riksarkivet. Tidsgränsen 1954 ändrades 
aldrig under författningens giltighetstid fram till 1991, så möjligheterna att 
gallra kan sägas ha ökat över tid.30 

Det har framhållits att 1940 års arkivsakkunnigas många gallringsbeslut 
präglades både av en stor beredvillighet att gallra hårt i material som 
ansågs av ringa värde, men samtidigt av en försiktig hållning inför sådant 
material som skulle kunna vara intressant för bredare forskningsintressen 
än politisk historia, exempelvis socialvårdsregister för samhället ur social- 
och individsynpunkt, eller att vaccinationsmaterial hos länsstyrelser kunde 
vara intressanta rörande samhällets syn på vaccination, även om det var 
värdelöst ur medicinsk forskningssynpunkt.31 

Förutom 1953 års allmänna gallringsförordning hade regeringen några 
år tidigare utfärdat en särskild förordning som gav myndigheter hade rätt 
att återlämna vissa ansökningshandlingar.32 Genom dessa föreskrifter gavs 
alltså ett stort utrymme för myndigheterna själva att sköta om gallring av 
ett antal explicit utpekade handlingstyper av rutinkaraktär som ansågs vara 
av litet värde för framtiden. 1953 års allmänna gallringsförordning före-
skrev också att myndigheten själv skulle avgöra när undantag skulle göras 
från gallring för forskningens behov i några fall – att jämföra med de 
vagare ordalagen i föregångaren från 1909 om att undanta från gallring om 
handlingen var av visst ”gagn för det allmänna”.33 

Genom 1953 års allmänna gallringsförordning reglerades fortsatt att 
myndigheter skulle inkomma till regeringen – från 1962 Riksarkivet eller 

                                                        
29 Nyberg 2005; se även Norberg 2007, s. 437. 
30 AGF (1953). 
31 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 211–226. 
32  SFS 1945:829; ny version SFS 1971:204 (identisk med RAG 283 (1971)). För 
försvarets del utfärdades en särskild SFS 1955:32, som gällde till 1991. 
33  Myndigheterna fick också själva bestämma gallringsfristens utsträckning. AGF 
(1953), 2 och 3 §. Se vidare kap. 6. 
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(för försvarets myndigheter) Krigsarkivet – om de önskade gallra andra 
handlingar utöver dem som nämndes där. Minst en gång vart femte år 
ålades varje myndighet göra en sådant övervägande.34 

1961 års allmänna arkivstadga 
Det allmänna förbudet mot gallring inom staten intogs sedan i 1961 års 
allmänna arkivstadga, som trädde i kraft 1962 och befäste grundläggande 
regler om arkivvård, förteckning, gallring och arkivmyndigheternas befog-
enheter. Därigenom gavs samtidigt Riksarkivet (och Krigsarkivet för 
försvarets myndigheter) rätt att utfärda gallringsbeslut; tidigare hade de 
endast haft en rådgivande funktion till regeringen. 35  Allmänna arkiv-
stadgan gällde endast statliga myndigheter, 36  och vad gällde gallring 
fastställde den endast att gallring i princip var otillåten om den inte hade 
stöd i beslut från Riksarkivet eller Krigsarkivet för försvarets myndigheter, 
alternativt i särskilda lagar och förordningar.37  Allmänna arkivstadgan 
kompletterades med ett tillämpningscirkulär av Riksarkivet, som framför 
allt innehöll preciseringar och detaljrekommendationer av olika slag.38 

I det statliga regelverket fram till 1991 saknades emellertid generella 
styrande formuleringar kring varför gallring kunde vara önskvärd och/ 
eller tillåten. Mellan 1962 och 1991 utfärdade Riksarkivet en lång rad 
gallringsbeslut som medgav gallring av i de allra flesta fall begränsade 
arkivmängder i enskilda myndigheter. 39  Endast några få procent av 
gallringsbesluten gällde flera myndigheter, men då i regel för specifika 
handlingsmängder – och främst för de framväxande digitala system som 
introducerades i statsförvaltningen, såsom det ekonomiska redovisnings-
systemet System S (senare Cosmos) och lönesystemet SLÖR (Statens löne-
                                                        
34 AGF (1953), 7 §. Gallring av äldre handlingar var föremål för många av Riksarkivets 
gallringsbeslut därefter – 1962: 28 av 39 beslut det året; 1972: 6 av 45; 1982: 3 av 52. 
1960-talet: 91 av 240; 1970-talet: 43 av 473; 1980-talet: 59 av 637. Berndtsson 1990, s. 
27, 33 och 41–43. 
35 Aas (1961), 15 §. 
36 Med vissa undantag såsom regeringen, riksdagen (till 1976), Riksarkivet, Krigs-
arkivet och landsarkiven. Dessutom angavs särskilt vissa organ som normalt inte räkna-
des som myndigheter, såsom kyrkoarkiv och (från 1980) allmänna försäkringskassor. 
Aas (1961), 1–2 §. 
37 Aas (1961), 1–2, 4 § och 15 §; Berndtsson 1990, s. 19. Från 1973 till 1998 kunde 
även Datainspektionen utfärda gallringsbeslut efter samråd med Riksarkivet, se kap. 3. 
38 Aas-RA (1961). 
39 T.o.m. 1984 numrerade i en följd, nr 1–1002, och från 1985 till juni 1991 numrerade 
årsvis (t.ex. 1985:10 och 1987:22). 
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uträkningssystem). I de allra flesta fallen initierades gallringsbesluten av 
myndigheterna själva, som önskade få en viss handlingsmängd gallrad.40 
Tidigare studier om svensk gallringspraxis under denna tid visar att 
gallringsbesluten var summariskt motiverade och/eller utan tillämpning av 
någon uttalad princip eller metod.41 

Än mindre systematiserade förhållanden rådde i kommunernas och 
landstingens arkiv. Dessa styrdes före arkivlagen endast av några allmänna 
formuleringar i 1977 års kommunallag liksom av ett antal rådgivande 
föreskrifter från Riksarkivet från och med 1930-talet. Långt fram i tiden 
var arkivförhållandena där ytterst skiftande; i större städer och kommuner 
fanns ett någorlunda välordnat arkivväsende, men knappast i de mindre. 
Detta ändrades dock markant – åtminstone på pappret – i samband med 
arkivlagen, som trädde i kraft i juli 1991 och som gäller för såväl stat, 
landsting som kommun.42 Efter det gäller samma arkivlagstiftning i hela 
den offentliga sektorn, vilket bland annat medfört en kraftig ökning av 
anställda arkivarier i kommuner och landsting. Sedan 1980-talet har 
Riksarkivets rådgivning skett i samarbete med den kommunala sektorn 
genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, som bland annat gett 
ut en serie rådgivande skrifter om bevarande och gallring. 

1990 års arkivlag reglerar gallring i  offentl ig sektor  
Processen som ledde fram till arkivlagen påbörjades på allvar genom att 
den statliga Arkivutredningen tillsattes i juli 1985. Detta skedde – som jag 
behandlar närmare i kapitel fyra – i en situation där regeringen explicit 
önskade utökad gallring och att det skulle förenas med ett planerat urvals-
bevarande i vissa regioner. Utredningens slutprodukt i februari 1988, 
Öppenhet och minne, innebar dock på många sätt ett ändrat fokus i 
jämförelse med direktiven, då den innehöll ett ökat betonande av arkivens 
kulturarvsaspekter. Därefter vidtog en längre remissbehandling och våren 
1990 presenterade regeringen en arkivproposition, varefter den nya lagen 
beslöts av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 1991. Kort dessförinnan 
utfärdades en arkivförordning av regeringen, främst med tillämpnings-
regler för den statliga arkivsektorn. 

                                                        
40 Berndtsson 1990, s. 42–43 och 47. 
41 Berndtsson 1990, särskilt s. 4, 5, 13–14 och 47–48; Fredriksson 2003; Sköld O. 2010. 
42 Se t.ex. Ds U 1984:6; Wadén 1952; Barklund 1968, s. 13–19; Fryksén 2002, s. 111; 
Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 230–242. 
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Med arkivlagen 1991 slogs fast att myndigheternas arkiv bildas av de 
allmänna handlingarna, vilket var en förändring från allmänna arkiv-
stadgans utgångspunkt att arkiven bildades av arkivhandlingarna. Efter-
som arkivering rent formellt sker på ett mycket tidigt stadium, så var dock 
detta en ändring utan större reell innebörd.43 

Genom arkivlagen betonades för första gången uttryckligen att man får 
gallra allmänna handlingar, men att det måste ske i enlighet med vissa 
kriterier. Det ska ”alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet” 
och det återstående arkivmaterialet ska tillgodose arkivens tre huvudsak-
liga syften: 1) ”rätten att ta del av allmänna handlingar”, 2) ”behovet av 
information för rättskipningen och förvaltningen” samt 3) ”forskningens 
behov”.44 Det är alltså kulturarvet och forskningens behov som styr det 
riktigt långsiktiga bevarandet (även om insynsintresset också kan vara 
mycket långvarigt, och det finns exempel på månghundraårigt arkiv-
material som använts som bevis i rättsprocesser45). 

Arkivlagens betoning av att arkiven bildas av myndigheternas allmänna 
handlingar, liksom det generella bevarandet som huvudprincip, ska betrak-
tas som ett förtydligande av det regelverk som fanns dessförinnan, åtminst-
one för statlig sektor. Det har dock hävdats att det skulle ha inneburit en 
förändring mot ökat bevarande genom att arkiven kopplades till allmänna 
handlingar snarare än arkivhandlingar, och att det tydligt uttalades att 
grundprincipen var att allmänna handlingar ska bevaras.46 Just de princip-
                                                        
43 ArkL (1990), 3 §; Aas (1961), 12 §; Aas-RA (1961), 3 §; Aas-RA (1979), 3, 4 och 
11 §. Se även N. Nilsson, ”Arkivhandlingar och allmänna handlingar – en jämförande 
studie”, Dnr 1359-85-30, F1D:34, RA/YH; SOU 1988:11, s. 194–195 och 198. Själva 
termen arkivhandling tillkom först 1961 i allmänna arkivstadgan: Hedman 1981. Jfr 
dock ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 4, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
44 ArkL (1990), 3 och 10 §. Se även Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 134. 
45  För exempel se N. Nilsson, ”Arkivhandlingar och allmänna handlingar – en 
jämförande studie”, s. 17–18, Dnr 1359-85-30, F1D:34, RA/YH; ”Bevarande, gallring, 
offentlighet och forskning” (PM 1986-04-09), s. 2, Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 
1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
46 Jfr Rosengren 2016, s. 22–26; Rosengren 2017a, s. 33–34. Där antyds att Öppenhet 
och minne och den följande arkivlagen innebar en utvidgning av det som skulle arkive-
ras genom att arkiv kopplades till allmänna handlingar i stället för arkivhandlingar. 
”[…] it is perhaps only logical that the report introduced an implicit presumption for 
archiving all documents, illustrated by the phrase: ’Archives of public authorities shall 
be preserved [...]’.” (2016, s. 22). Jag menar att Rosengrens tolkning att Öppenhet och 
minne ”contained an implicit presumption for archiving all documents – theoretically 
posing a bigger threat to personal integrity than the previous report [Arkiv för individ 
och miljö] which suggested the archiving of various samples” (2016, s. 24) bör läsas 
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erna fanns dock även i det tidigare regelverket, om än något mer indirekt, 
varför förändringen inte hade så stora reella konsekvenser. Framför allt 
allmänna gallringsförordningen behandlade även sådana allmänna hand-
lingar som ännu inte var arkivhandlingar.47 

I stora drag påminde alltså det nya regelverket om det gamla. Som jag 
ska återkomma till skedde dock en viss decentralisering av beslutsrätten 
rörande vissa handlingstyper till enskilda myndigheter. I kommuner och 
landsting har ibland liknande system införts, det vill säga att arkivmyndig-
heten har en motsvarande roll som Riksarkivet inom staten, men i många 
fall har där beslutsrätten i gallringsfrågor rent generellt lagts på de enskilda 
myndigheterna, som alltså har att själva tolka arkivlagens kriterier.48 

Likaså behölls genom arkivlagen principen att om det finns andra lagar 
och förordningar som reglerar gallring och bevarande, så gäller de. Arkiv-
lagens gallringsparagraf innehåller alltså en avgörande brasklapp: ”Om det 
finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i 
annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser.” Sådana gallrings-
regler, som förutom integritetsskäl kan gälla kostnads- och utrymmesskäl 
(exempelvis rörande skattedeklarationer), trumfar alltså arkivlagens krite-
rier om offentlighetsinsyn och forskningsvärde.49 

Genom arkivlagen lagreglerades alltså för första gången generella 
principer om bevarande och gallring i svenska arkiv. Från och med 2003 
har dessa också grundlagsreglerats, genom att en ny paragraf i tryckfrihets-
förordningen infördes som hänvisade till arkivlagen. Detta var främst 
avsedd som en markering, framför allt ansågs det i förarbetena att allmän-
hetens insynsmöjligheter inte fick äventyras i och med att myndigheterna 
alltmer gick över till digitala system.50 

Riksarkivets föreskrif tsarbete ef t er 1991 
Parallellt med arkivutredningens och sedan regeringskansliets arbete med 
nya arkivförfattningar hade Riksarkivet från 1985 till 1992 arbetat med att 
utarbeta egna myndighetsföreskrifter om övergripande arkivfrågor som 
                                                        
som att Öppenhet och minne hade ett annat uppdrag – att förtydliga begreppsapparaten 
kring arkiv, allmän handling och arkivhandling (och där det ändå inte blev någon reell 
förändring) – medan urvalsbevarande var huvuduppgift för Arkiv för individ och miljö. 
47 För liknande tolkning, se t.ex. Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 101. 
48 ArkF (1991), 14 §; Geijer, Lenberg & Lövblad 2013, s. 194. 
49 ArkL (1990), 10 §; jfr Aas (1961), 4 §. 
50 Prop. 2001/02:70, s. 36; TF (2002), 2 kap. 18 §. Redan på 1980-talet hade grundlags-
reglering diskuterats, se t.ex. Ds Ju 1987:8, s. 49–63; SOU 1988:11, s. 191–192. 



 66 
 

skulle komplettera arkivlagen och arkivförordningen. Flera ledande arkiv-
arier hade ingått i Arkivutredningen,51 och även på andra sätt förekom 
samröre mellan Riksarkivet, arkivutredningen och utbildningsdeparte-
mentet i arbetet med den nya ordningen.52 

Det nya regelsystemet innebar att gränsen mellan föreskrifter utfärdade 
av å ena sidan riksdag och regering, och å andra sidan Riksarkivet och 
arkivmyndigheter på kommunal nivå, försköts så att större befogenheter 
gavs åt de senare. Vissa bestämmelser om exempelvis gallring som tidig-
are meddelats av regeringen övergick sålunda till Riksarkivet, exempelvis 
grundläggande föreskrifter om gallring i den allmänna arkivföreskriften 
RA-FS 1991:1, jämte bland annat regler om arkivförteckning och arkiv-
bildning. Där sägs att myndigheter ”fortlöpande” ska pröva förutsättning-
arna för gallring, att framställan inges till aktuell arkivmyndighet, samt att 
man ”utan dröjsmål” och under kontroll ska förstöra handlingar där gall-
ringsfristen gått ut. Det betonas även att handlingar till annan myndighet 
eller enskilda inte kan återlämnas utan stöd i föreskrifter.53 

Två andra föreskrifter i serien RA-FS, som specifikt handlade om gall-
ring, kom också ut samtidigt med arkivlagens införande. Båda ersatte äldre 
regeringsförordningar, dels 1953 års allmänna gallringsförordning, dels 
föreskrifter om gallring eller återlämnande av handlingar från tjänstean-
sökningar.54 Därefter har från 1991 ett antal generella gallringsföreskrifter 
utkommit i RA-FS-serien, något som skiljer sig från tidigare praxis när 
gallringsbeslut i regel utfärdades för enstaka myndigheter eller myndig-
hetskategorier. Åtskilliga specifika föreskrifter har fortsatt getts ut i serien 
Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS). 
 

                                                        
51 Den särskilde utredaren Pär-Erik Back var statsvetare, men bland de medverkande 
fanns arkivarier såsom Claes Gränström, Carl-Erik Edvardsson och Rolf Hagstedt. Se 
även Norberg 2007, s. 363–364. 
52 I projektet Arkivförfattningar – en förstudie (PAFF) från september 1985, vilket 
avlöstes i slutet av 1987 av Författningsprojektet som utarbetade detaljföreskrifter till 
den kommande arkivlagen. Dnr 1386-85-50 och 1368-87-50, F4:21–31, RA/YH. 
53 RA-FS 1991:1 (ändrad RA-FS 1997:4, RA-FS 2008:4, RA-FS 2012:1), 7–8 kap. 
Dessutom nämns gallring i föreskrifterna för elektroniska handlingar (RA-FS 1994:2 
(ändrad RA-FS 2003:2), ersatt av RA-FS 2009:1) och för mikrofilm RA-FS 2006:2 
(ändrad RA-FS 2012:6; innebar mer ingående gallringsregler jämfört med föregående 
RA-FS 1991:4, som endast undantagsvis gällde mikrofilm som skulle gallras (se 3 §); i 
RA-FS 2006:2 förtydligades att man måste inkomma med gallringsframställan till 
Riksarkivet om man ville gallra förlagor till mikrofilm). 
54 Redan existerande gallringsbeslut fortsatte dock att gälla, genom RA-FS 1991:9. 
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Tabell 1: Föreskrifter i serien RA-FS om bevarande och gallring 

grundläggande regler om 
arkiv 

RA-FS 1991:1 (ändrad RA-FS 1997:4, RA-FS 
2008:4#, RA-FS 2012:1*, RA-FS 2018:2#) 

handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse 

RA-FS 1991:6 (ändrad RA-FS 1997:6, RA-FS 
2012:2*) 

ansökningshandlingar RA-FS 1991:11, ersatt av RA-FS 2004:1 (ändrad 
RA-FS 2012:3*), införlivad i RA-FS 2019:1 
Särskild för försvaret: RA-FS 1991:12, upphävd 
genom RA-FS 1994:4. 

räkenskapshandlingar RA-FS 1993:4, ersatt av RA-FS 1998:1 (ändrad 
RA-FS 2000:2), ersatt av 
RA-FS 2004:3 (ändrad RA-FS 2012:4*), ersatt 
av RA-FS 2015:2, ersatt av RA-FS 2018:10 

kommittéer under 
regeringen 

RA-FS 1994:5, ersatt av RA-FS 2013:3 (ändrad 
RA-FS 2018:9) 

handlingar tillkomna 
genom 
forskningsverksamhet 

RA-FS 1999:1 (ändrad RA-FS 2002:1*) 

handlingar tillkomna 
genom (lokal) löne- och 
personaladministrativ 
verksamhet 

RA-FS 1996:4, ersatt av RA-FS 2006:5 (ändrad 
RA-FS 2012:9*), ersatt av RA-FS 2019:1 

vissa EU-handlingar som 
inkommit eller upprättats i 
EU-samarbetet hos statliga 
myndigheter 

RA-FS 2000:1 

handlingar vid upphandling RA-FS 2004:2 (ändrad RA-FS 2005:1, RA-FS 
2006:6), ersatt av RA-FS 2013:1, ersatt av RA-
FS 2018:3 

handlingar vid universitet 
och högskolor 

RA-FS 2007:1 (ändrad RA-FS 2008:3, RA-FS 
2011:2, RA-FS 2013:5, RA-FS 2016:2), upphävd 
av RA-FS 2018:1 

handlingar från domstol 
(endast återlämnande) 

RA-FS 2008:2 (ändrad RA-FS 2010:1, RA-FS 
2012:10*) 

 
* = ändringen är främst av formell natur, t.ex. uppdatering av lagstöd 
# = ändringen gäller inte gallringsfrågor 
 
Gränsen mellan RA-FS och de myndighetsspecifika föreskrifterna RA-MS 
är dock flytande; grupper av myndigheter såsom kommittéer har exempel-
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vis var sin RA-FS, medan det finns en RA-MS 1998:57 angående brott-
målsakter i polis, domstolar, tingsrätter och tull som bereddes väl så nog-
grant som många RA-FS:ar och som dessutom är i hög grad sektorsöver-
skridande.55 

I tabell 1 framgår de RA-FS:ar som getts ut som rör gallring och 
bevarande till och med våren 2019. Föreskrifterna till och med 2011 bildar 
stommen för analysen i kapitel fem. 

Mediatyper och handlingsbegreppet 
I svenska arkivsammanhang är, som redan framgått, begreppet handling 
centralt genom den juridiska kopplingen till tryckfrihetsförordningen. 
Handlingsbegreppet är dock problematiskt, inte minst på grund av den tek-
niska utvecklingen där ”handlingar”, som från början i realiteten åsyftade 
pappersdokument, kommit att bli något tämligen abstrakt i framför allt 
digitala sammanhang, och där lagstiftningen fått ändras för att anpassa sig 
till de nya förutsättningarna. I 1949 års tryckfrihetsförordning talades om 
”handlingar” med tillägget att med det likställdes ”karta, ritning eller bild”. 
I Riksarkivets cirkulär till allmänna arkivstadgan 1961 vidgades perspek-
tivet ytterligare mot ett medieoberoende synsätt (även om det avsåg 
arkivhandlingar snarare än allmänna handlingar): 

En handlings material och sättet för dess framställande är i och för sig utan 
betydelse för frågan, om den är arkivhandling eller icke. Arkivhandlingar 
äro icke blott skriftstycken utan även kartor, ritningar, diagram eller andra 
bilder ävensom film och fotografiska kopior, hålkort, fonogram och dyl.56 

                                                        
55 Att universitet/högskolor hade en RA-FS (2007:1) beslöts först sent i arbetet; se 
utkast till ny föreskrift 2006-06-21 som förutsågs vara i RA-MS-serien, den ersatte 
också RA-MS 2000:43. Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. RA-FS 2007:1 har dock 
ersatts med RA-MS 2017:39. Antalet RA-MS har årligen varit runt hundra, och själva 
mängden har gjort det inte alltid lätt att hålla reda på dem för arkivmyndigheten själv. 
Ibland framkommer en osäkerhet kring vilka gamla föreskrifter som faktiskt fortfarande 
varit i bruk, sålunda formulerades RA-MS 2000:9 så här: ”Riksarkivet föreskriver med 
stöd av 11 och 12 § arkivförordningen (1991:446) att de föreskrifter som anges i bila-
gan, i den mån de fortfarande gäller, skall upphöra att gälla.” En av de föreskrifter som 
upphävdes då – 1991:5 för Överbefälhavaren – kom att upphävas en gång till, i RA-MS 
2011:65. I Riksarkivet har också olika projekt drivits för att identifiera och upphäva 
inaktuella föreskrifter, se t.ex. direktiv 2011-07-28, Dnr 20-2012/1103, RA/YH. 
56 Aas-RA (1961), 3 §. Sju år senare förlängdes listan: ”[…] även exempelvis kartor, 
ritningar, diagram eller andra bilder, film och fotografiska kopior, hålkort, fonogram, 
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Frågan togs även upp av 1960 års offentlighetskommitté i ett betänkande 
1966, som både hänvisade till Riksarkivets cirkulär och till tidigare 
diskussioner där det framhållits att tryckfrihetsförordningen borde göras 
mer medieoberoende, så att ”grundsatsen om offentlighet borde gälla för 
allt hos myndigheterna samlat informationsmaterial, vare sig det har 
skriftlig form eller har fixerats på annat sätt”, på grund av den tekniska 
utvecklingen: 

Den tekniska utvecklingen har medfört, att handlingar i betydelsen papper 
med symboler i form av skrivtecken el. dyl. i vidsträckt omfattning har 
ersatts med upptagningar av skilda slag. En adresslista kan ha ersatts av ett 
register bestående av stansade adressplåtar. En arkivhandling kan ha av-
bildats genom mikrofilmning och därefter förstörts. Förhör med vittnen 
kan ha upptagits på fonetisk väg och icke återgivits i skrift. Datamaskin-
tekniken rymmer en mångfald olika former för lagring av informationer.57 

Därför föreslog utredningen 1966 införandet av begreppet upptagning, och 
en ny formulering i tryckfrihetsförordningen som skulle lyda: ”Som hand-
ling anses ej blott framställning i skrift eller bild utan även upptagning som 
måste återgivas för att kunna läsas eller avlyssnas”.58 En senare rapport 
från offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK), Data och 
integritet (1972), som framför allt utarbetade ett underlag till den nya 
datalagen, ville dock begränsa utvidgningen av handlingsbegreppet till 
digitala handlingar, på grund av både praktiska svårigheter och integritets-
aspekter. Så kallade ”allmänna upptagningar för automatiserad data-
behandling” skulle endast vara allmänna när en myndighet ”förfogade” 
över dem – med vilket avsågs om myndigheten hade ”befogenhet och 
möjlighet att överföra upptagningen till läsbar form”.59 

                                                        
magnetband och andra vid automatisk databehandling använda lagringsmedel för 
information”. Aas-RA (1968). 
57 SOU 1966:61, s. 24–25 (ur Diskussionspromemoria om offentlighet och sekretess, 
upprättad av offentlighetskommittén i januari 1964 såsom ett led i kommitténs utred-
ningsarbete). 
58 SOU 1966:60, s. 12 (citat) och 130. 
59 SOU 1972:47, s. 15–18 och 50–64. En bit in på 2000-talet var detta den helt domine-
rande juridiska termen för digitala eller elektroniska handlingar: upptagning för auto-
matiserad/automatisk behandling/databehandling (alla fyra kombinationer av orden 
har förekommit), och den används fortfarande t.ex. i tryckfrihetsförordningen, arkiv-
lagen och offentlighets- och sekretesslagen. Något mer informellt har kortversionen 
ADB-handlingar använts. Upptagning för automatiserad behandling anses i juridisk 
litteratur vara lämpligast i nutida bruk: Geijer, Lenberg & Lövblad 2013, s. 154. 
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Genom en ändring 1974 tillkom i tryckfrihetsförordningen ”upptagning 
för automatisk databehandling eller annan upptagning som kan läsas eller 
avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel”. Fyra år senare gjordes en mer 
generaliserande skrivning – ännu gällande idag med viss språklig rediger-
ing – som innebar det slutgiltiga upphörandet av kopplingen mellan ”hand-
ling” och pappersdokument: ”Med handling förstås framställning i skrift 
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt upp-
fattas endast med tekniskt hjälpmedel.”60 Från och med 1978 blev även så 
kallade potentiella handlingar ansedda som allmänna handlingar: samman-
ställningar som myndigheten kunde göra utifrån sina upptagningar genom 
”rutinbetonade åtgärder”.61 

Allmänna gallringsförordningen från 1953 var i grunden teknik-
oberoende – exempelvis tog den upp hålkort – men 1974 kom en särskild 
förordning om ”utgallring ur upptagning för automatisk databehandling”, 
där det talades om gallring av uppgifter snarare än handlingar.62 I början 
av 1980-talet utarbetade också Riksarkivet förslag till särskilda föreskrifter 
för mikrofilm och fonogram (ljudupptagningar). Även om dessa inte reali-
serades, innehåller utredningarna intressanta principdiskussioner om till 
exempel ljudinspelningars särskilda egenheter. I ett PM förfäktade Nils 
Nilsson och Staffan Smedberg att de borde få ökad status. Tidigare fanns 
det, hävdade de, ”inom delar av förvaltningen […] en traditionell benägen-
het att betrakta fonogrammen endast som ett förstadium till skriften, ett 
slags förlängt eko av det muntliga talet”. Men, menade de, på senare tid 
hade bland annat ”Marshall McLuhan och andra ’mediafilosofer’” bidragit 
till att ”rikta uppmärksamhet en på de fundamentala skillnaderna mellan 
det talade och det skrivna ordet” vilket måste få synas inom arkivsidan.63 

Sedan arkivlagen 1991 är lagstiftningen i princip medieoberoende, men 
för att praktiskt hantera arkiveringen av digitala handlingar finns bland 
annat regeln att gemensamt hanterade datasystem endast behöver arkiveras 
hos en arkivbildare. De så kallade potentiella handlingarna faller utanför 

                                                        
60 Prop. 1973:33; TF (1974); Prop. 1975/76:160; TF (1976); TF (2018), 2 kap. 3 §. 
61 Prop. 1975/76:160, s. 90–91; sedermera direkt infört i TF (2002), 2 kap. 3 §. Om 
potentiella handlingar, se Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 34–37; 
Johansson A.L. 1994. 
62 AGF (1953), 2 § 7; SFS 1974:648. 
63 S. Smedberg & N. Nilsson, ”Gallringsbestämmelser för fonogram och videogram” 
(PM 1983-12-02), citat s. 5 och 6, Dnr 186/G 3/84, F1C:120, RA/YH; L. Lundquist, 
”Beträffande behovet av allmänna gallringsbestämmelser för mikrofilm” (PM 1980-01-
07), Dnr 82/G 3 (1980), F1C:33, RA/YH. 
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begreppet arkivhandlingar – det är endast när en sammanställning verk-
ligen görs som det kan bli fråga om arkivering. Sedan 2010 definieras 
dessutom digitala säkerhetskopior över huvud taget inte som allmänna 
handlingar efter ett tillägg i tryckfrihetsförordningen.64 

In och ut ur historien: offentlighetsprincipens räckvidd 
Det svenska arkivväsendets intima koppling till offentlighetslagstiftningen 
har medfört att de rent juridiska definitionerna av vad som är en allmän 
handling haft mycket stor betydelse. Där finns exempelvis stor reell frihet 
för enskilda arkivbildare att (med mer eller mindre faktiskt stöd i 
lagstiftningen) avgöra vilka handlingar som ska betraktas som utkast och 
minnesanteckningar, något jag återkommer till i kapitel sju. 

Dessutom är själva offentlighets- och arkivlagstiftningens räckvidd 
avgörande. I grunden har den varit förbehållen myndigheter, vilket betyder 
att i utgångsläget har inte statliga eller kommunala företag, föreningar och 
stiftelser ingått i offentlighets- och arkivlagstiftningen.65 Dessa har arkiv-
rättsligt i princip fungerat som vilka andra enskilda arkiv som helst, och i 
många avseenden alltså själva kunna bestämma över vad som ska bevaras 
för eftervärlden. Det säger sig självt att det då inte funnits något krav att 
bevara arkiv för andra behov än de som verksamheterna själva identifierat. 

Detta innebär att den process som vidtog från 1980-talet med 
omfattande och politiskt initierade privatiseringar och bolagiseringar av 
offentlig verksamhet, framdrivna av en doktrin enligt vilken affärsverk-
samhet och myndighetsutövning inte borde blandas samman,66 har haft 
kanske ännu större betydelse än aldrig så noggrant beredda förändringar 
av bevarandeprocedurer inom den offentliga arkivbildningen. Att privati-
sera eller bolagisera verksamheter som tidigare drivits i myndighetsform 
innebär att förutsättningarna förändras för att bevara dokumentationen för 
framtiden. Detta var också något som tidigt lyftes fram i diskussionerna.67 

                                                        
64 TF (2010), 2 kap. 10 §. Ändringen var delvis kopplad till problematiken kring de s.k. 
tsunamibanden, som fick en specifik sekretessbestämmelse i lagform: SekrL (2007), 5 
kap. 11 §; OSL (2009), 18 kap. 14 §. Se vidare Bohlin 2015, s. 107–108. 
65 Om myndighetsbegreppet, se Bohlin 2015, s. 51–58; SOU 1997:38, s. 14–16. 
66 Om bolagisering av affärsverk, se SOU 1997:38, s. 30–33; Berg 1999. 
67 Se Rosén 2008 som varnar för att privatiseringen i flera västländer av funktioner inom 
säkerhets- och militärväsendet gör att handlingar därifrån inte bevaras i allmänt 
tillgängliga arkiv. Enligt en studie av Vattenfall försämrades informationshanteringen 
efter bolagiseringen under 1990-talet, eftersom bl.a. diarieföring nedmonterades: 
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Det höjdes röster för att på olika sätt trygga offentlig insyn och följder för 
arkivering i före detta myndighetsdrivna verksamheter, men som vi ska se 
kom resultaten att skilja sig åt mellan statlig och kommunal sektor. 

Ut ur historien: privatisering och bolagisering 
På den statliga nivån gjordes vissa kompenserande insatser under 1980-
talet som något utsträckte offentlighets- och arkivlagstiftningen, eller 
rättare uttryckt: i någon mån begränsade de effekter för arkivbildningen 
som privatisering och bolagisering medförde. Det som skedde var 
nämligen att offentlighetsprincipen och därmed arkiveringsskyldigheten 
utsträcktes till vissa enskilda (såväl statligt ägda som rent privata) organ 
som utför statliga myndighetsuppgifter. 

I 1980 års sekretesslag angavs två sådana fall i lagens tillämpnings-
paragraf: ”handlingar hos notarius publicus och, såvitt avser verksamhet 
för officiell provning av fordon, Aktiebolaget Svensk Bilprovning”.68 
Genom en lagändring som trädde i kraft 1989 ersattes detta med en ny 
bilaga, där en lång rad nya organ togs med, och som sedan ändrats åtskill-
iga gånger fram till idag.69 Grundprincipen, som formulerats i en utredning 
1983, var att offentlighetsprincipen skulle gälla i de fall när enskilda organ 
utförde myndighetsuppgifter åt det offentliga, vilket uttolkades som att 
fatta beslut. Affärsdrivande statliga bolag räknades därför inte in.70 Det var 
dock inte entydigt att uttolka. Exempelvis diskuterades om arbetslöshets-
kassorna skulle omfattas, men så blev inte fallet, trots att den så kallade 
Kommunalföretagskommittén föreslagit att så skulle ske både för ärenden 
om arbetslöshetsersättning samt prövning av medlemskap i kassan.71 År 
2001 infördes dock handlingsoffentlighet och arkivlagstiftning i a-kassor-
na i ärenden om prövning av ersättning, men inte i ärenden om medlems-
avgifter (för att kunna trygga sekretess), vilket dock skedde 2008.72 

Inför bolagiseringarna av flera statliga verk i början av 1990-talet på-
pekade bland annat Riksarkivet de direkta svårigheterna som följde då de 
                                                        
Huring 1999. Den kulturpolitiska propositionen 1996 betonade också vikten av dessa 
förändringar, om än i förbigående: Prop. 1996/97:3, s. 154. 
68 SekrL (1980), 1 kap. 8 §. 
69 SekrL (1988), 1 kap. 8 §, bilaga. 
70 SOU 1983:61, s. 11–14 och 80–84. 
71 SOU 1983:61, s. 18–22 (lista över organ); Prop. 1986/87:151, s. 154–156. 
72 Prop. 2000/01:129; SekrL (2001), 7 kap. 10 § och bilaga; Prop. 2007/08:118; Bet. 
2007/08:AU6; SekrL (2008), 7 kap. 10 § och bilaga, OSL (2009), 28 kap. 13 § och 
bilaga. 
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efterföljande bolagen var tänkta att fortsätta förvara allmänna handlingar 
som härrörde från tiden före bolagiseringen.73 Efter försök med enskilda 
avtal mellan Riksarkivet och de nya bolagen, kom efter några år en särskild 
lag att beslutas om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ 
än myndigheter för förvaring som trädde i kraft 1995, vilken inskärpte att 
såväl offentlighetsprincip och arkivlagstiftning skulle gälla för de förvar-
ade allmänna handlingarna.74 

Frågan togs också upp i Riksarkivets arbete med bevarande- och gall-
ringspolicy, där den första rapporten 1991 uttryckte oro inför konsekvens-
erna av privatiseringen och bolagiseringen. Arkivmyndigheterna borde 
verka för bevarande genom avtalslösningar, menade rapporten, och satte 
förhoppning till arkivpropositionens uttalande att det ur ”forsknings- och 
kulturpolitisk synpunkt” skulle vara principiellt lika viktigt att bevara arkiv 
utanför arkivlagstiftningens räckvidd som dem innanför.75 I andra utred-
ningar vid samma tid befarade Riksarkivet att bolagiseringen av statliga 
affärsverk skulle innebära ett minskat bevarande till men för den framtida 
forskningen: 

Materialet från centrala funktioner i samhället som postdistribution, tele-
kommunikation och förvaltning av stora delar av Sveriges skogar kommer 
i och med bolagiseringen eventuellt att bevaras i betydligt mindre omfatt-
ning än för närvarande, eftersom tvingande regler att bevara handlingar 
längre tid än tio år saknas. Detta skulle kunna innebära ett stort avbräck för 
forskningen.76 

In i  historien: de kommunala bolagen 
Redan tidigt fanns det rekommendationer om att verka för öppenhet i 
kommunala bolag, även om offentlighetsprincipen inte gällde där. I en 
statlig utredning 1965 förordades en frivillighetslinje; kommunala företag 
skulle inte åläggas någon obligatorisk arkivering av protokoll eller 
handlingar, men det ”förutsättes emellertid att dessa handlingar, i den mån 
de är offentliga, efter hand på̊ lämpligt sätt tillföres kommunens arkiv”.77 

                                                        
73 Dnr 113-91-60, F3BA:72, RA/YH; se även Lundquist 1991; Rundberg 1992. 
74 SFS 1994:1383; Prop. 1993/94:113; se även Geijer, Lenberg & Lövblad 2013, s. 
140–143. 
75 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 12, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH; Prop. 1989/90:72, s. 65–66. 
76 Rapport 1991-09-28, s. 4, Dnr 645-91-51, F1D:190, RA/YH. 
77 SOU 1965:40, s. 332. 
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I Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors och Riksarkivets första 
gallringsråd till kommuner och landsting 1987 nämndes bolagen mycket 
kortfattat och då i denna frivillighetens anda: ”arkiv som tillhört ett likvi-
derat kommunalt aktiebolag bör bevaras hos kommunen”.78 

En statlig utredning föreslog dock 1983 att fullmäktige skulle kunna 
besluta om handlingsoffentlighetens tillämpning i kommunala bolag, 
vilket senare kom till uttryck i 1991 års nya kommunallag. Enligt denna 
skulle en kommun eller landsting, om den lämnade över en verksamhet till 
ett aktiebolag där ”den bestämmer ensam”, så skulle fullmäktige ”besluta 
om att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de 
grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfri-
hetsförordningen och sekretesslagen (1980:100). Detsamma gäller, när 
kommunen eller landstinget ensam bildar en stiftelse för en kommunal 
angelägenhet." Om landstinget eller kommunen däremot bestämde till-
sammans med ”någon annan”, skulle fullmäktige ”se till” att ovannämnda 
regler gällde ”i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhåll-
andena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt”.79 

Denna reglering betraktades redan från början som ett provisorium, 
varför en utredning tillsattes som presenterade sitt betänkande 1992. Den 
föreslog att offentlighets- och arkivlagstiftningen skulle införas i aktie-
bolag med minst 90 % kommunalt ägande liksom i föreningar, handels-
bolag, stiftelser och föreningar där kommuner eller landsting hade bestäm-
mande inflytande.80 Förslagen fick kritik av vissa remissinstanser, som 
menade att offentlighetsprincipen innebar en börda som skulle försämra 
de kommunala företagens konkurrenskraft.81 Utredningens förslag kom 
dock att i något modifierad form att tas med i regeringens proposition 
1993: det räckte med minst halva röstandelen i aktiebolag, men däremot 
skulle inte ideella föreningar omfattas (exempelvis Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet).82 Förslaget gick igenom riksdagen utan ändringar, 
även om motionärer från både borgerlig och socialdemokratisk sida både 
anförde att kommunala bolags konkurrenskraft kunde hindras, liksom att 
bostadssökandes personliga integritet skulle kunna hotas om bostadsföre-

                                                        
78 RA-FS 1987:2, s. 4. 
79 SOU 1983:61, s. 29–30; KL (1991), 3 kap. 17–18 §; se även Prop. 1990/91:117, s. 
57–55 och 161–164; SOU 1992:134, s. 28–29. 
80 SOU 1992:134, s. 8–9 och 24–27. 
81  Se t.ex. Göteborgs kommunstyrelse 1993-04-07 och LO (genom Kommunal-
arbetarförbundet) 1993-04-16: Dnr C93/18/KOM, E1:853, C/83. 
82 Prop. 1993/94:48, s. 16–23. 
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tagen skulle likställas vid myndigheter.83 Från 1995 gäller därför offentlig-
hets- och arkivlagstiftningen i bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser 
där kommuner och landsting ”utövar ett rättsligt bestämmande inflyt-
ande”.84 Det är dock värt att poängtera att endast arkivlagen och sekretess-
lagen ändrades – inte tryckfrihetsförordningen. Efter 1995 betonades i 
kommunallagen att fullmäktige skulle ”verka” för allmänhetens rätt att ta 
del av handlingar även i minoritetsägda bolag och liknande.85 

Det finns flera frågor som inte kunnat utredas närmare här, men som 
skulle vara intressanta att undersöka närmare i annat sammanhang. 
Förändrades alls bevarandegraden i och med att arkivlagen började gälla 
från 1995, och i så fall hur? Har kommunala bolag tillämpat andra 
arkiveringsprinciper än förvaltningarna? Något som skulle kunna tolkas i 
den riktningen är att propositionen som låg bakom reformen tonade ner 
riskerna för att arkivbeståndet skulle behöva bli så mycket större än vad 
det redan var på grund av bevarandekraven i framför allt bokföringslagen, 
och att arkivbildningen kunde regleras i arkivreglementet på ett sätt som 
passade.86 Detta kunde förstås tolkas som ett grönt ljus att låta gallringen 
gå längre än i övrig sektor. 

Kvar utanför: de statl iga företagen  
Bolagiseringen av tidigare affärsverk såsom Statens järnvägar, Televerket 
och Statens vattenfallsverk ledde till att insynen i dessa verksamheters 
verksamheter upphörde, liksom att deras arkiv undandrogs statens och 
Riksarkivets kontroll. Bland argumenten för bolagisering av statlig verk-
samhet ingick också att det skulle underlätta för dem att slippa reglerna 
kring handlingsoffentlighet och arkivering.87 

Inte överraskande kom det dock att anses problematiskt att insynen 
försvann från dessa verksamheter, som många ändå ansåg var tämligen 
centrala, inte minst efter att offentlighets- och arkivlagstiftningen 
utsträckts till de kommunala bolagen 1995. I direktiven från regeringen till 
Offentlighets- och sekretesskommittén (OSEK) 1998 ingick också att 

                                                        
83 Mot. 1993/94:K5 (c); Mot. 1993/94:K7 (s); Bet. 1993/94:KU13. 
84 ArkL (1993), 2 a §; SekrL (1993), 1 kap. 9 §. 
85 KL (1993), 3 kap. 18 §; Detta inskärptes även i RA-FS 1995:4, s. 4. 
86 Prop. 1993/94:48, s. 44. Studier har dock gjorts rörande de kommunala bolagens 
hantering av handlingsoffentligheten jämfört med kommunala förvaltningar, med 
varierande resultat, se Erlingsson & Wittberg 2017 och där anförd litteratur. 
87 Bergström 2005. 
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denna skulle undersöka hur offentlighetsintressena skulle kunna uppfyllas 
i de statliga bolagen, och den skulle även bereda frågan huruvida det även 
fortsatt skulle råda skillnad mellan kommunala och statliga bolag vad 
gäller offentlighets- och arkivlagstiftningen. I direktiven refererades också 
kritik som framförts i ett par statliga utredningar 1997. 88  I OSEK:s 
betänkande Insyn och sekretess från 2004 rekommenderades också att 
offentlighetsprincipen (och därmed meddelarfrihet och arkivlagstiftning) 
skulle utsträckas till de statliga företagen. Något sådant kom dock inte till 
stånd, betänkandet ledde inte fram till någon proposition vad beträffar just 
dessa frågor, och åtskilliga statliga företag hade vid samma tid yttrat sig 
starkt negativt inför konsekvenserna: det skulle innebära ökad admini-
stration och det skulle försämra deras handlingskraft. Offentlighets- och 
sekretesskommittén invände dock mot detta och menade att de ökade 
kostnaderna bara skulle bli marginella. I olika diskussioner hade det också 
hävdats att verksamheten i kommunala bolag låg närmare medborgarna än 
i de statliga, varför insynsskälet därför vägde tyngre.89 

Frågan om handlingsoffentlighet i statliga bolag tycks i skrivande stund 
ha försvunnit från agendan. Däremot har blicken i stället riktats mot andra 
rent privatägda organisationer som i ökande omfattning utför offentligt 
finansierade uppgifter. I Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors 
gallringsråd för utbildningsväsende riktar 2011 års upplaga en generell 
uppmaning till bevarandeinsatser gentemot fristående skolors arkiv:90 

För övrigt saknas regler för hur fristående skolors arkiv ska hanteras. 
Kommunen kan dock, exempelvis genom ett särskilt avtal, överenskomma 
med en fristående skola om överlämnande av vissa handlingar till 
kommunen utöver vad som nu gäller enligt lag om friskolors överlämnande 
av betygsdokument. Utifrån i första hand hänsyn till elevernas intresse och 
rättssäkerhet och i andra hand det faktum att fristående skolors arkiv är en 
viktig del av vårt kulturarv så rekommenderas fristående skolor ett aktivt 
arbete i syfte att värna dessa arkiv. 

Senare har en statlig utredning förordat generellt införande av offentlig-
hets- och arkivlagstiftningen i de fristående skolorna, något som i skriv-

                                                        
88 SOU 2004:75, s. 59–62; SOU 1997:38, s. 59–60; SOU 1997:57, s. 56–57. Se tidigare 
Bergström 2005, s. 74–75. 
89 Statskontoret (2004); SOU 2004:75; Bergström 2005. 
90 Gallringsråd 2 uppl. 4 (2011), s. 11. 
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ande stund dock inte lett till något förslag.91 En annan statlig utredning 
föreslog 2016 att offentlighets- och arkivlagstiftningen skulle utsträckas 
till en rad andra enskilda aktörer som bedriver offentligt finansierad 
verksamhet inom exempelvis förskola, äldrevård och sjukvård.92 

De oreglerade enskilda arkiven  
Förutom de undantag som nämnts i de föregående avsnitten, så är den 
enskilda sektorns arkiv i stort sett oreglerade. Enligt bokföringslagen ska 
räkenskapshandlingar bevaras en viss tid, men bortsett detta och vissa 
andra lagar, är företag och föreningar helt fria att bestämma över sina 
arkiv. I de övriga nordiska länderna har de enskilda arkiven ett starkare 
omnämnande i lagstiftningen. Norge har de ett eget kapitel i arkivlagen 
och Riksarkivet har vissa formella befogenheter gentemot sådana enskilda 
arkiv som anses särskilt bevarandevärda, och i Finland omtalas privatarkiv 
också som delar av det nationella kulturarvet.93 

Så är dock inte fallet i Sverige. Lagregleringen av statens och kommun-
ernas arkiv – som ju generellt sett har större krav på sig att systematiskt 
vårda och bevara sina arkiv – innebär att den offentliga sektorn är betydligt 
mer representerad i den totala mängden arkivmaterial som bildas och 
lagras i Sverige.94 I offentlig sektor finns också ekonomiska och personella 
resurser som möjliggjort att detta kunnat realiseras. 

Antagligen har dock denna snedfördelning minskat under 1900-talets 
andra hälft, i och med att det byggts upp en struktur av enskilda arkiv-
institutioner, både på egna initiativ bland företag och folkrörelser, men 
också gynnat av det offentliga. Dessa enskilda arkivinstitutioner hade växt 
fram och blivit fler under 1900-talet, med Arbetarrörelsens arkiv som 
pionjär, bildat 1902. Efterhand uppstod även de mindre regionala och 
lokala folkrörelsearkiven, som tillsammans bildade Folkrörelsernas arkiv-
förbund 1968.95 

                                                        
91 SOU 2015:82. I Prop. 2017/18:281, s. 9–10, sägs att regeringen ska återkomma efter 
ytterligare utredning. 
92 SOU 2016:62. 
93 De nordiska privatarkiven och deras förvaltare (2010), s. 10–13. 
94 År 1987 fanns 238 000 hyllmeter statligt arkivmaterial vid Riksarkivet, landsarkiven 
och stadsarkiven i Malmö och Stockholm, medan det 15 år senare uppskattades finnas 
90 000 resp. 50 000 hyllmeter vid näringslivs- och folkrörelsearkiven. SOU 1988:11, s. 
121; SOU 2002:78, s. 127 och 131. 
95 Lindroth 1969, s. 87–88. 
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Stat och kommun har också kommit att bistå med ekonomiskt stöd till 
de enskilda arkiven, på ett motsvarande sätt som staten genom bidrag 
kunnat stödja och i viss mån styra kulturliv, folkbildning och liknande.96 
Arbetarrörelsens arkiv fick statsbidrag med början 1966. 97  Samma år 
beslutade riksdagen efter partiöverskridande motioner att uppmana reger-
ingen att utreda folkrörelsearkivens framtida ställning och organisation, 
liksom hur de kunde stödjas med statsbidrag. I motiven till stödet – där 
även Riksarkivet inkom med en skrivelse där de varmt rekommenderade 
såväl separat stöd till befintliga och nya arkivinstitutioner och depåer som 
till det inventerande och stödjande arbete som Riksarkivet och lands-
arkiven redan utförde – dominerade forskningens behov. Dessa enskilda 
arkiv berättade enligt motionärerna om det moderna samhällets framväxt, 
inte minst hur det demokratiska Sverige uppkommit.98 Som en följd av 
detta fick Riksarkivet ett uppdrag att i samråd med Arbetarrörelsens arkiv 
utreda folkrörelsearkivens ställning och framtida organisation. Utred-
ningen överlämnades till regeringen 1970, och där föreslogs extra medel 
för konsulentverksamhet vid Riksarkivet samt statsbidrag till folkrörelse-
arkiv, inte minst till föreståndare för dem på regional nivå. Bidragen skulle 
fördelas av Riksarkivet.99 

Utredningsbetänkandet gick sedan ut på remiss – där många remiss-
instanser förordat att Folkrörelsernas arkivförbund skulle fördela bidraget 
– och förslagen inarbetades i 1972 års budgetproposition. De flesta medlen 
skulle gå till lönebidrag för föreståndare, och allt fördelas av Riksarkivet. 
Folkrörelsernas arkivförbund ville snarare att medlen skulle gå direkt till 
dem själva, vilket stöddes av diverse folkrörelseorganisationer. Departe-
mentschefen gick på utredningens linje, och föreslog att Riksarkivets 
nämnd för enskilda arkiv, som bildats 1966, skulle få vidgade befogen-
heter och hädanefter ta beslut om bidragets fördelning. Bland dess med-
lemmar ”bör finnas företrädare för följande tre intressegrupper, nämligen 
det statliga arkivväsendet, de enskilda arkiven och forskningen”. Från och 
med budgetåret 1973 utgick sålunda statsbidrag till folkrörelsearkiv, som 
en del av anslaget till Riksarkivet.100 

                                                        
96 Se t.ex. Berg & Edquist 2017. 
97 Prop. 1966:1 bil. 10, s. 47, 53, och 57; Bet. 1966:SU47, s. 7–8; Rskr. 1966:139. 
98 Mot. 1966 I:186 och II:256 (s, c och fp); Bet. 1966:SU147; Rskr. 1966:347. 
99 Folkrörelsearkiven (1970); Lindroth 1969; Lindroth 1971. 
100 Prop. 1972:1 bil. 10, s. 49–55, citat s. 54; Bet. 1972:KrU4; Rskr. 1972:40. Jfr Prop. 
1971:1 bil. 10, s. 50–51; se även Lindroth 2013. 
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Det bör observeras att detta från början inte gällde Arbetarrörelsens 
arkiv, som fortsatt fick finansiering i ett särskilt anslag till ”vissa museer 
och arkiv” jämte några andra institutioner.101 Från 1989/90 fördes dessa 
bidrag i stället över till anslaget till Riksarkivet och landsarkiven, vari 
Arbetarrörelsens arkiv fick en egen utgiftspost liksom Riksarkivets nämnd 
för enskilda arkiv, som fördelade medel till alla övriga enskilda arkiv. 
Enligt Arkivutredningen och nästföljande budgetproposition motiverades 
detta av att Arbetarrörelsens arkiv ”genom en långvarig verksamhet fått en 
särställning inom det enskilda arkivväsendet”.102 Den borgerliga regering-
en slog därefter samman det bidraget med det övriga anslaget till nämnden 
för enskilda arkiv, något som också föreslagits tidigare av utredningen 
Samhällets arkivproblem.103 Därefter har öronmärkning till Arbetarrör-
elsens arkiv skett genom regleringsbrev, något som dock förändrades 2007 
då den nya borgerliga regeringen upphävde även denna öronmärkning.104 

Mot 1900-talets slut växte andra delar av den enskilda arkivsektorn rent 
institutionellt till fler sektorer än folkrörelsearkiven, så att tjänstemanna-
rörelsens arkiv formerades vid TAM-arkiv, grundat 1984. Företagens 
arkiv har samtidigt alltmer samlats vid olika regionala företagsarkiv, och 
även en central institution: Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm, 
som fick sitt namn 2005 med rötter i det 1974 grundade Stockholms Före-
tagsminnen. Företagsarkiven hade liksom folkrörelsearkiven också varit 
föremål för intresse från politiken, näringslivet självt och den akademiska 
forskningen – här hade olika räddnings- och utredningsaktioner särskilt 
från ekonomhistoriker initierats ända sedan mellankrigstiden. 105 
Riksarkivet fick uppdrag 1977 att utreda företagsarkiven, och det färdiga 
betänkandet 1984 lämnades i sin tur över till 1985 års arkivutredning att 

                                                        
101 Se t.ex. Prop. 1966:1 bil. 10, s. 47 (som del i bidrag till särskilda kulturella ända-
mål). Från 1968/69 hade stödet till Arbetarrörelsens arkiv förts över till en ny anslags-
post, Bidrag till vissa museer och arkiv, se Prop. 1971:1 bil. 10, s. 88–89. 
102 Prop. 1988/89:100 bil. 10, s. 376–378 (citat s. 378); Bet. 1988/89:KrU18; Rskr 
1988/89:184; Matsson 1992. 
103 Prop. 1990/1991:100 bil. 10, G23; Prop. 1991/1992:100 bil. 12, B26; Ds U 1981:21, 
s. 61–67 och 99. 
104  Jfr regleringsbrev till Riksarkivet 2006, s. 7, och 2007, s. 6 (tillgängliga på 
www.esv.se/statsliggaren). Borgerliga politiker hade länge ifrågasatt de särskilt 
öronmärka medlen, se t.ex. Mot. 1989/90:Kr19 (c); Mot. 2004/05:Kr9 (fp); Bet. 
2004/05:KrU 9, s. 22–24 och 43–44. Efter maktskiftet 2014 har hittills samma ordning 
behållits, dvs. inga öronmärkta medel till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (institu-
tionens namn sedan 2001). 
105 Englund & Gidlöf 2018. 
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behandla. Slutresultatet blev dock i 1990 års arkivproposition att närings-
livs- och företagsarkiven därefter kunde vara med och få anslag från 
Riksarkivets pott för enskilda arkiv.106 

Delsammanfattning 
I detta kapitel har påvisats att offentlighets- och arkivlagstiftningen spelar 
en mycket viktig roll för hur arkivbildningen sker i samhället som helhet. 
I de statliga och kommunala myndigheterna, liksom numera i kommunala 
bolag, gäller offentlighets- och arkivlagstiftningen, varigenom de har 
betydligt större förutsättningar att avsätta arkiv. Det har också visats att det 
i hög grad varit en politisk fråga om var arkivlagstiftningen ska tillämpas. 
Enskilda gallringsföreskrifter från Riksarkivet påverkar förstås vad gäller 
enskilda handlingstyper, men det kan vägas mot att bolagisering av en 
statlig myndighet med ett penndrag i värsta fall gör arkivbildningen helt 
osynlig. 

Det offentliga arkivväsendet i Sverige har dessutom genom sin koppling 
till begreppet allmän handling styrt in bevarandet inom bestämda ramar, 
även i de fall när offentlighets- och arkivlagstiftningen faktiskt gäller. 
Därigenom diskvalificeras en hel del potentiellt arkivmaterial genom att 
det aldrig fått status som allmänna handlingar, till exempel många typer av 
underhandsmaterial, utkast och korrespondens som skett inom den arkiv-
bildande organisationen. Denna problematik behandlas närmare i kapitel 
sju. 

Det som behandlas i fortsättningen, hanteringen rörande gallring och 
bevarande genom föreskrifter av olika slag, handlar därför i mångt och 
mycket om toppen av ett isberg. Isberget som helhet är då en liknelse för 
hela samhällets potentiella arkivbildning. Med det sagt, hoppas jag ändå 
kunna påvisa att det som skett ovanför havsytan ändå är av intresse. 

 

                                                        
106 Ds U 1984:12; SOU 1988:11, s. 106–111, 172–173 och 210–212; Prop. 1989/90:72, 
s. 65–67. 
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KAPITEL 3: Urvalsbevarande, intensivdata-
områden och integritetsgallring 1970–1990 
Mängden dokument och därmed potentiella arkivhandlingar ökade enormt 
under 1900-talet, vilket ytterligare späddes på genom datorernas fram-
marsch under efterkrigsdecennierna.1 Detta skapade dilemman, eftersom 
man såg sig tvungen att överväga gallring även för sådant material som 
erkändes som eventuellt intressant för eftervärldens forskare. I vissa 
sådana fall kom man i Sverige att besluta om (nästintill) total gallring, 
såsom rörande självdeklarationer och verifikationer.2 

Som en medelväg mellan totalt bevarande och total gallring, när båda 
alternativen framstod som omöjliga, blev det runtom i världen vanligt med 
urvalsbevarande gällande vissa typer av handlingar och arkiv.3 I Sverige 
blev urvalsbevarandet åtminstone från 1940-talet en populär metod. Ett av 
tillvägagångssätten blev att undanta vissa så kallade typarkiv från gallring 
i sin helhet, exempelvis vad gäller kyrkoarkiv eller tullmyndigheter.4 
Andra urval har gjorts inom bestämda handlingstyper, såsom ”typår” (till 
exempel var tionde årgång av vissa serier) eller handlingar rörande 
personer födda bestämda datum.5 När dessa metoder inte var tillämpbara, 
                                                        
1 Ridener 2009, s. 64, 70 och 72. 
2 Sex (senare sju) års gallringsfrist för självdeklarationer enligt SFS 1956:623, 50 §; 
SFS 1990:325, 4 kap. 13 §; SFS 2001:1227, 19 kap. 4 §; SFS 2011:1261, 20 kap. 2 §. 
Jfr SOU 1968:53, s. 26. Däremot undantagsbevarats enskilda personers självdeklara-
tioner från 1939 och 1966 i vissa län genom särskilda förordningar; 1939 års deklar-
ationer i Stockholms stad samt Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och 
Bohus, Västmanlands och Västernorrlands län; 1966 års deklarationer i de nämnda samt 
Uppsala och Älvsborgs län. SFS 1948:386; SFS 1972:27; båda förnyade i SFS 
1993:1105, 1 §. Enligt en särskild lag har också bestämts om bevarande av 1970 års 
fastighetsdeklarationer: SFS 1980:966. Om verifikationer, se nedan. 
3 Boles 1981; Kepley 1984; se även Rydén 2014b. Med urvalsbevarande menas här när 
man bevarat bestämda delar av samma typ av informationsmängd, antingen inom en 
viss handlingstyp eller inom en uppsättning av identiska arkivbildare (exempelvis 
lokala polismyndigheter). 
4 ”Sammanställning över typarkiv” (1992-02-07; bilaga till ”Bevarande- och gallrings-
policy. Rapport 2”, 1992-03-18), Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. På grund av admi-
nistrativa ändringar kunde man byta typarkiv, som i RAG 346 (1972) där Vara tingsrätt 
lagts ner varför man ändrade till Lidköpings tingsrätt: Berndtsson 1990, s. 32. 
5 T.ex. spara verifikationer vart 10:e år: RAG 14 (1962) och RAG 322 (1972); för annan 
typ av material RAG 718 (1980). RAG 329 (1972): vissa skolor skulle spara alla 
studentskrivningar från år med slutsiffra 3 och 8. 
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kunde mer slumpmässiga metoder användas för att välja ut vissa exemplar 
för bevarande. Ett exempel är gallringsföreskriften för Byggnadsstyrelsens 
arkiv 1968, där var femtionde dossier (samling av handlingar rörande ett 
visst objekt) skulle bevaras ”rörande nybyggen, större tillbyggen samt 
större om- och tillbyggen”: 

Utväljandet av typexemplar skall ske på följande sätt. 
Byggnadsförvaltningarnas dossierer rörande nybyggen, större till-

byggen och större om- och tillbyggen förses i centralarkivet med nummer 
ur en nummerserie som löper under 10 år. Ur denna nummerserie utväljs 2 
dossierer av 100 slumpvis. Detta kan ske antingen genom att slutsiffrorna 
21 och 71 används eller – om antalet nummer är litet – genom tärningskast 
eller slumptabell. Motsvarande dossierer och akter i byggnadsbyråns arkiv 
och kalkylsektionens arkiv undantas även som typexemplar.6 

Tanken var att rädda åtminstone något ur materialet som framtida forskare 
skulle kunna använda. Denna tidiga urvalspraxis kom dock att möta kritik, 
bland annat för att den saknade övergripande systematik.7 Den var (för-
modligen) främst anpassad för de dittillsvarande målgrupperna, framför 
allt historieforskare. I efterhand har många beklagat att detta ledde till allt 
för omfattande gallring av stora arkivmaterial, exempelvis av landsfiskal-
ernas arkiv där ett gallringsbeslut från 1969 föreskrev gallring av mer-
parten av varje arkiv, undantaget några typarkiv i varje landsarkivdistrikt.8 

Ett annat exempel var kritiken mot förslaget i en statlig utredning 1968 
att gallra hårt i de medicinska journal- och röntgenbildsarkiven. Där 
föreslogs generell gallring efter 10 eller 30 år, med vissa typarkiv kvar för 
medicinhistoriska behov. Läkaren Per Dalén menade att det omöjliggjorde 
en hel del annan forskning, framför allt medicinsk forskning på långvariga 
effekter. Han anförde också att arkivtillväxten var överdrivet beskriven, 
liksom att det inte gick att förutsäga framtida forskningsbehov – vilket 
gjorde att man borde vara försiktig med att gallra sådant som vi idag inte 
visst kunde anses vara intressant senare: 

Vetenskapliga problem som inte kan bearbetas på grund av brist på 
relevanta data kommer gärna i skymundan. Den som vill meritera sig slösar 

                                                        
6 RAG 221 (1968). Från detta urvalsbevarande undantogs handlingar rörande bygg-
nadsminnesmärken, som skulle bevaras fullständigt. 
7 Se Berndtsson 1990, s. 46 och 48. 
8 RAG 237 (1969); Bevarande och gallring av brottmålshandlingar (1998), s. 17 och 
26. Jfr Rydén 2014b om implementeringen av landsfiskalgallringen. 
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inte tid på olösliga problem. Man får komma ihåg att huvuddelen av det 
som forskningen sysslar med i dag är sådant som just nu anses givande och 
angeläget, men att ingen vet hur situationen är om bara tio år. Då kan helt 
andra problem ha skjutits i förgrunden, antingen för att de blivit lättare att 
lösa eller för att de uppfattas som så angelägna att man måste satsa särskilt 
på dem. Mot den bakgrunden framstår avsiktlig förstöring av oersättliga 
data på det medicinska området som ett ganska djärvt tilltag, och efter-
världens dom över vår kortsynthet kan bli hård.9 

Som jag återkommer till, var det inte ovanligt att på detta sätt resignera 
inför möjligheten att förutsäga framtida forskningsbehov. Men i stället för 
att som Dalén förespråkade ”ta höjd” för ännu okända önskemål och därför 
bevara extra mycket, kunde resonemanget också leda till i princip den 
motsatta slutsatsen. Enligt denna tanke skulle endast ett totalt bevarande 
av arkiven utesluta risken att något gallrades så att man fick ångra det 
efteråt, och eftersom detta ändå vore helt orealistiskt så vore det menings-
löst att försöka utstaka något slags medelväg. Man fick helt enkelt vara 
medveten om att framtiden kunde komma att anse att vår egen tids bedöm-
ningar varit felaktiga, och därför framhärda och genomföra gallring i 
ungefär den omfattning som nu tycktes rimlig. Så resonerade just den ovan 
nämnda utredningen om landstingens arkiv 1968: 

Att bedöma vad som är mindre värdefullt i vetenskapligt hänseende är 
naturligtvis vanskligt, eftersom det är omöjligt att förutsäga vilken inrikt-
ning eller vilka tekniska hjälpmedel framtida forskning kommer att få, men 
man tvingas ta risken att göra felbedömningar.10 

Utredningen konstaterade dessutom att man efter andra världskriget redan 
börjat gallra en hel del material som förvisso hade stort forskningsvärde, 
och den hänvisade till gällande politisk norm att gallring var en nödvändig 
besparingsåtgärd för statskassan: 

Enligt 1966 års statsverksproposition (Bil. 10: Ecklesiastikdepartementet, 
s. 50) uppskattar man den årliga produktionen av arkivalier inom 
statsförvaltningen till ca 10 000 hyllmeter. Anläggningskostnaderna för 
arkivutrymmen för detta arkivmaterial beräknas till 1 650 000 kr. Genom 
kontinuerligt driven gallring kan den årliga accessionen minskas med 
65 %, d.v.s. av en årgång handlingar om 10 000 hyllmeter kommer efter 

                                                        
9 Dalén 1970, s. 15. 
10 SOU 1968:53, s. 26. 
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gallring att återstå 3 500 hyllmeter. Detta medför en årlig besparing i fråga 
om anläggningskostnader per år med i runt tal 1 100 000 kr. 

Slutsatsen av detta var att det vore ”orimligt att från gallring helt undantaga 
[sjukhusens] medicinska arkiv”.11 Att man redan hade börjat gallra forsk-
ningsintressanta arkiv blev därför ett argument i sig självt för att fortsätta 
med det. 

Nya vetenskapstrender – nytt urvalsbevarande? 
I början var de urvalsmetoder som användes främst något som togs fram 
inom arkivsfären, men från vetenskapssamhället växte med tiden intresset 
för problematiken. Arkivarier och akademiska forskare diskuterade 
exempelvis olika former av statistiska urvalsmetoder på stora arkivserier.12 

På allvar drog dock diskussionen igång efter en artikel i den ledande 
svenska arkivtidskriften Arkiv, samhälle och forskning 1969, där den ton-
givande kulturgeografen Torsten Hägerstrand beklagade att dittillsvarande 
gallrings- och bevarandeprinciper varit olyckliga för forskare som inte 
bara arbetade kvalitativt utan även önskade ”kvantitativ insyn i hela 
sociala processer” över längre tid.13 Det vore önskvärt att kunna studera 
skeenden som både skedde i en tids- och en rumsdimension; ”aktivitets- 
och livscykler och deras sammanflätning i rummet över tiden”.14  Han 
efterlyste därför aktivt bevarande i arkiv av alla typer av material inom 
bestämda områden, som kunde möjliggöra longitudinella kulturgeo-
grafiska studier, där människors och institutioners aktiviteter kunde följas 
upp över lång tid. Som exempel nämnde han självdeklarationer, dokument 
som gav information om företag samt handlingar som åskådliggjorde 
rörelsemönster. Även om man inte kunde spara allting, så borde ett mer 
systematiskt och samordnat urvalsbevarande tillämpas. Hägerstrand före-
slog därför att arkivmaterial borde bevaras mer fullständigt genom ”areella 
stickprov”. De valda regionerna skulle spegla ”svensk variation”, och för 

                                                        
11 SOU 1968:53, s. 26. 
12 Se Norberg 2007, s. 371–373, om en debatt 1960. För ett än tidigare exempel från 
ekonomhistorikern Eli F. Heckscher, se Heckscher 1947. 
13 Hägerstrand 1969, s. 9. T.ex. nämnde han utgallringen av radiolicenser från 1920- 
och 1930-talen som exempel (Hägerstrand 1969, s. 15). Jfr Lönnroth 2002, s. 27; 
Rapport steg 1 2011-06-22, s. 94–96, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
14 Hägerstrand 1969, s. 8. 
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de största datamassorna skulle stickprov i tiden tillämpas om det blev 
nödvändigt.15 

Hägerstrands efterlysning är ett exempel på att allt bredare skikt av den 
akademiska forskningen vid denna tid vände blicken mot arkiven. Ända 
sedan 1800-talet hade det funnits en nära koppling mellan arkivväsendet 
och de akademiska historikerna. En övervägande andel av de anställda 
arkivarierna i Sverige och andra länder var länge utbildade historiker, och 
arkivtjänstgöring var länge en av de normala karriärvägarna för en dispute-
rad forskare (fram till 1977 krävdes licentiatexamen för en arkivarietjänst 
på Riksarkivet). 16  Mycket av det moderna arkivväsendet har också 
utvecklats för att gynna just historieforskningen, och under lång tid var 
arkivens utåtriktade verksamhet till stor del avsedd just för universitets-
historiker.17 Under efterkrigstiden växte dock intresset från exempelvis 
ekonomhistoriker, statsvetare och kulturgeografer, som ofta var intresse-
rade av andra frågor än den äldre akademiska historieforskningens tendens 
att rikta in sig mot politisk-administrativ historia på nationell nivå. Även 
historikerna själva började anamma samhällsvetenskapliga teorier och 
metoder, vilka ofta tenderade att lägga stor vikt vid insamling och bearbet-
ning av massdata på ett helt annat sätt än tidigare.18 

Under 1970-talet utvecklades dessa diskussioner och fick en institu-
tionell tyngd 1974, när det bildades ett särskilt statligt forskningsstödjande 
organ: Samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning (SALFO), 
med Hägerstrand som ordförande. Dess uppgift var att ”initiera och stödja 
forskning av grundläggande karaktär som kan antas bidra till att lösa eller 
belysa framtida samhällsproblem eller att skapa önskade samhällsförhåll-
anden”. Den inordnades efter några år i Forskningsrådsnämnden (FRN) 
såsom en egen delegation.19 SALFO kom att vara mycket drivande i de 
diskussioner om urvalsbevarande för forskningens behov som följde under 
de kommande åren. 

                                                        
15 Hägerstrand föreslog även att visst material skulle kunna överlämnas till forskare 
som alternativ till gallring. Hägerstrand 1969, s. 13–14 och 18–20, citat s. 19. 
16 Smedberg 2012, s. 82. 
17 Blouin & Rosenberg 2011. Se även Ridener 2009, som betonar att arkivväsendets 
skiftande principer kring bevarande och gallring starkt påverkats av de historieveten-
skapliga konjunkturerna. 
18 Jfr Adamson 1969. Se även Trenter 1999; Blouin & Rosenberg 2011, kap. 4. 
19 Se inledande presentation av SALFO i Winberg & Åkerman 1976 (opag., citat). 
Delegationen för långsiktsmotiverad forskning inom Forskningsrådsnämnden behöll 
akronymen SALFO. 
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Det går tydligt att urskilja en strävan eller önskan hos SALFO att 
förskjuta fokus i arkivbevarandet så att det i högre grad anpassades efter 
den akademiska forskningens önskemål, snarare än, som man uppfattade 
saken, att det främst grundades på de arkivbildande myndigheternas egna 
behov: 

Det är troligt, att data som kan vara behövliga för viktiga uppgifter inom 
den långsiktsmotiverade forskningen överhuvudtaget inte produceras. 
Forskningen får i stor utsträckning hålla till godo med vad statliga förvalt-
ningar behöver för sin administrativa verksamhet.20 

Citatet kommer från en av de rapporter och kunskapsöversikter som 
SALFO initierade, nämligen historikerna Christer Winbergs och Sune 
Åkermans rapport Forskningens framtida datatillgång (1976) där olika 
möjligheter rörande urvalsbevarande och statistiska gallringsmetoder 
utreddes. Författarna konstaterade att mängden data ökade enormt, vilket 
skapade en utbredd önskan av ekonomiska skäl att gallra. Riksarkivet 
ställdes mellan ekonomiska krav och ett forskarsamhälle som enligt 
Winberg och Åkerman dittills varit för oprecisa när det gällde att ange vad 
som borde bevaras. Kontentan var att de akademiska forskarna måste vara 
mer offensiva och göra klart sina önskemål: 

På många håll syns orealistiska föreställningar om dataproduktionens 
villkor existera. Detta leder till att forskningen ofta inte kan precisera sina 
önskemål i fråga om produktion och bevarande av data. Oförmågan att 
prioritera önskemål torde vara utbredd. Detta är en betydande svårighet för 
riksarkivet vid upprättandet av gallringsplaner – dvs de planer som bestäm-
mer vad som skall gallras och vad som skall sparas av en myndighets arkiv. 
Riksarkivet har då att ta hänsyn till å ena sidan finansdepartementet, som 
vill gallra intensivt, å andra sidan vetenskapsmännen, som ofta förklarar att 
så gott som allt källmaterial kan bli användbart för forskningen.21 

Författarna menade att det behövdes en utredning som skulle kunna 
uttrycka forskarnas önskemål, genom att föreslå ett ”minimiprogram” för 
insamlandet och bevarandet av data, för att på ett representativt sätt kunna 
följa ”samhälls- och miljöutvecklingen i reala termer”: 

                                                        
20 Winberg & Åkerman 1976, s. 4. 
21 Winberg & Åkerman 1976, s. 6. 
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Det är både önskvärt och möjligt att förbättra hela denna situation. Det är 
naturligtvis omöjligt att enbart genom en utredning stärka vissa veten-
skapsgrenars anseende hos de organ, som eftersträvar effektivitet och 
lönsamhet. Men skilda vetenskaper borde kunna uppträda samlat och slå 
fast ett minimiprogram för insamlandet och bevarandet av data, som på ett 
representativt sätt gör det möjligt att följa samhälls- och miljöutvecklingen 
i reala termer. Forskningens önskemål borde kunna artikuleras och precise-
ras, och en prioritering av källmaterial borde kunna ske. Därigenom skulle 
arbetet väsentligt underlättas för de institutioner – särskilt riksarkivet – som 
har att väga olika krav mot varandra. Sammanfattningsvis kan det sägas, 
att utredningen bör vara ett inlägg från forskningens sida i debatten om 
dataproduktionen. Den bör förklara vad forskningen skall använda käll-
materialet till, varför forskningen har behov av vissa typer av källmaterial 
och varför forskningen ställer vissa krav på källmaterialets utformning.22 

Det framkommer här en tydlig övertygelse om att det verkligen existerade 
en entydig ståndpunkt inom forskarsamhället, som skulle kunna formu-
leras och framföras om man bara pratade ihop sig. 

Genom att tala om ”insamlandet och bevarandet” antydde Winberg och 
Åkerman också att det behövdes en ny och mer aktiv policy som gick över 
den traditionellt ”passiva” arkivarierollen att bevara just den information 
som arkivbildaren ansett sig behöva för sin egen verksamhet, det vill säga 
en premiering av primära värden i Schellenbergs tappning. Arkivens roll 
var att tillgodose ett tänkt framtida forskningsbehov genom att beakta 
arkivmaterialens informationsvärden. Winberg och Åkerman kom även in 
på museernas insamlingsverksamhet, där de konstaterade att det fanns 
stora utmaningar att lösa för att denna bättre skulle kunna hjälpa forsk-
ningen. Dittills hade nämligen insamlingarna ofta skett utan att användbara 
”data om föremålens förekomst i verkligheten” registrerats.23 

När så Winberg och Åkerman kom in på gallringsfrågorna mer utförligt 
i sin rapport, konstaterade de först att man sedan länge måst gallra även 
unik information ur arkiven på grund av den kraftigt ökande mängden av 
information och handlingar. De trodde heller inte att det utgjorde något 
större problem beträffande många sorters rutinartad information, såsom 

                                                        
22 Winberg & Åkerman 1976, s. 6. 
23 Bibliotekens samlingar konstaterades vara av mindre värde, då de i regel var på för 
hög aggregationsnivå. Winberg & Åkerman 1976, s. 28–30, citat s. 29. Se även den 
senare rapporten Nygren, Larsson & Åkerman 1982, där etnologen Göran Rosander 
bidrog med ett längre appendix om museernas arbete, som vid denna tid präglades av 
stärkta ambitioner att systematiskt samla in och dokumentera samtiden, inte minst 
genom Samdok-projektet från 1977. 
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”handlingar rörande tjänstledigheter, inköp av förbrukningsmaterial eller 
underhåll av utrustning” – sådant skulle knappast bli föremål för forsk-
ningsintresse, menade de. Däremot menade de att frågan var mer omstridd 
rörande vissa andra typer av material som nu gallrades ut eller föreslogs 
göra det, där det fanns ett ”otvetydligt vetenskapligt intresse”, till exempel 
rörande patientjournaler och självdeklarationer. De konstaterade att 
urvalsbevarande då fanns som lösning och slog fast att det ”ur vetenskaplig 
synpunkt” inte fanns något att invända mot metoden som sådan – men då 
bör det göras på så sätt att materialet som återstår ”säger något väsentligt 
om det ursprungliga innehållet”.24 

Efter en genomgång av existerande urvalsprinciper, avfärdade de 
lejonparten av de dittills använda urvalsmetoderna, såsom typexemplar, 
typarkiv, typårgångar och turnussystemet (en kombination av typarkiv och 
typårgångar). De var allt för godtyckliga, eller omöjliggjorde viss 
forskning. Däremot fanns större förutsättningar till goda lösningar genom 
stickprovsurval eller geografiska urval. 

Som bästa metod för framtiden lyfte de i stället fram de geografiska 
urvalen, det vill säga ett så stort bevarande som möjligt i vissa områden, 
medan statistiska urval såsom stickprovsurval (exempelvis på födelse-
datum) hade sina poänger men var mer problematiska.25 De senare ansågs 
vara mer svåranvändbara för forskningen, även om det underlättade om 
urvalen var fasta och inte varierade mellan olika arkiv.26 Som en slutsats i 
rapporten förordade de ett fortsatt utredande, bland annat av ”gallrings-
frågan och särskilt den statistiska gallringens möjligheter samt avgräns-
ningen av regionala typområden”.27 

                                                        
24 Winberg & Åkerman 1976, s. 35. 
25 Winberg & Åkerman 1976, s. 36–41. Stickprovsurvalen brukade i tidens diskussioner 
betraktas i den vidare kategorin statistiska urval, som vid 1970-talets mitt utreddes av 
Riksarkivet i samarbete med Statistiska Centralbyrån, och där det konstaterades att den 
relativa storleken på urvalet behövde vara desto större ju mindre det totala arkivmateri-
alet var, för att säkerställa kvaliteten på det som sparades. Se Lindroth 1975 (s. 11–13 
om storlek på urval); Nilsson N. 1976, s. 71–74; R. Hagstedt, “Urvalsmetoder vid arkiv-
gallring” (PM 1983-12-15), s. 7–9, Dnr 132/G 3/84, F1C:120, RA/YH. 
26 Winberg & Åkerman 1976, s. 12–13 och 39–40; se även om statistiska urval Nygren, 
Larsson & Åkerman 1982, s. 174–178. 
27 Winberg & Åkerman 1976, s. 86. 
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Förslag t i l l  intensivdataområden 
För att närmare utreda regionala urval, i enlighet med Winbergs och 
Åkermans förslag, bildades en projektgrupp med deltagare från Riks-
arkivet, Statistiska Centralbyrån och SALFO. Dess preliminära resultat 
rörande så kallade regionala typområden – snart allmänt benämnda 
intensivdataområden – bildade underlag för det så kallade Visbysymposiet 
i september 1978 vilket samlade en lång rad arkivarier och forskare.28 I 
inbjudan inskärptes att ”samhällsvetenskaplig forskning” på senare år hårt 
kritiserat de dittillsvarande ”traditionella” metoderna för urval i arkivgall-
ring, förödande för de ekologiska studier som blev allt vanligare och där 
det krävdes kännedom om sammanhängande områden i vilka det fanns 
bevarat material från en hel mängd arkiv, medan de existerande urvalen 
inte sammanföll med varandra.29 

I projektgruppens färdiga rapport Förslag till intensivdataområden 
(1979), förordades fyra län som intensivdataområden – Malmöhus, Öster-
götlands, Gotlands och Västerbottens län – delvis utifrån resonemang om 
geografisk representativitet. I och med det startade en mer än decennielång 
debatt, inklusive förnyade utredningar på olika nivåer, där en stor mängd 
intensivdataområden föreslogs.30 

I diskussionerna kunde anas skilda ståndpunkter bland de forskarrepre-
sentanter som eftersträvade bevarande av rådata i sammanhängande 
regioner. Ett mer eller mindre uttalat önskemål var ofta att de utvalda om-
rådena var så representativa som möjligt, så att de var för sig exempli-
fierade olika typer av områden såsom storstadsregion, glesbygd och olika 
former av näringar. En något annan linje representerades av Hägerstrand, 
som i sina fortsatta pläderingar för ett så stort bevarande som möjligt inom 
ett bestämt geografiskt område menade att det inte handlade om att de 
valda områdena skulle vara representativa exempelvis för Sverige som hel-
het. Själva avgränsningen var det viktiga, att det alls gavs möjligheten att 
behålla ett så rikligt material som möjligt för att kunna fånga samman-

                                                        
28 Intensivdataområden (1979). 
29 Inbjudan 1978-06-15 (sign. H. Landberg), akt märkt ”Visby-symp.”, F2A:32, FRN. 
30 Högrelius, Lindquist & Sand 1979, s. 15–16; se även förordet där Hägerstrand och 
Sture Öberg framförde ett delvis annat förslag – bland annat av hänsyn till ”forskningen 
i den västsvenska högskoleregionen” (s. 2–3). Se sammanställning i ”Intensivdata-
områden och individbaserat urval: slutrapport” (1990-04-01), s. 47–51, Dnr 1213-88-
50, F1D:101, RA/YH. Jfr Riksarkivets yttrande över SOU 1987:38 ang. Jönköpings 
län/kommun: Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. 
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vävningar av processer och upptäcka oväntade samband på mer komplex 
nivå.31 

Inom arkivväsendet självt såg man försiktigt positivt på de nya idéerna 
om urval, men i exempelvis den ledande arkivteoretikern Nils Nilssons 
många skrifter i frågan framkommer också ståndpunkten att exempelvis 
regionala urval kommer leda till nya problem, och att skilda forskar-
intressen inte skulle kunna enas om vilka urval som ändå borde göras.32 

1979 års förslag gick ut på remiss och bemöttes mestadels positivt av 
mottagarna – myndigheter inklusive universitet. Remissen hade dock inte 
gått ut till exempelvis näringsliv och folkrörelseorganisationer (med 
undantag för Folkrörelsernas arkivförbund).33 Det uttrycktes dock – bland 
annat från forskarhåll – farhågor om att metoden kunde innebära en minsk-
ad ambitionsnivå utanför intensivdataområden, och det inskärptes att dessa 
skulle ses som komplement till existerande gallring.34 De statliga arkiv-
institutionerna var mestadels välvilligt inställda, men några landsarkiv 
betonade att bevarandet måste säkerställas utanför de valda områdena. De 
anförde även att lokalhistorisk forskning kunde snedvridas.35 

En annan knäckfråga var hur urvalsbevarandet skulle organiseras – då 
en allmän strävan var att harmoniera bevarandet på såväl statlig, kommun-
al som enskild nivå. Men hur skulle regleringen egentligen se ut – hur 
skulle man få med landsting, kommuner och enskilda aktörer i arbetet? Det 
uppkom tidigt en synpunkt att kommuner i de utvalda områdena måste få 
någon form av ersättning för bevarandet, vilket också Svenska Kommun-
förbundet betonade i svaret på inbjudan till Visbysymposiet.36 I Förslag 
till intensivdataområden inskärptes vikten av att kommunal och enskild 
sektor inbegreps, men förutom att landsarkiven rekommenderades som 
depå för kommunala och enskilda handlingar som intensivbevarades, 
hänvisade de i övrigt frågan vidare till de utredningar om företagsarkiv och 

                                                        
31 Hägerstrand 1979, särskilt s. 268–269. 
32 Nilsson N. 1976, s. 70–76; Nilsson N. 1979b. 
33 Endast Postverket gick emot förslaget som sådant, och menade att det skulle bli för 
kostsamt. Skolöverstyrelsen bidrog med ett eget förslag där indelningen delvis skulle 
vara på kommunnivå. Körner 1981; se även Landsarkivet i Härnösand, yttrande 1988-
01-14 över SOU 1987:38 (underremiss till Riksarkivet), Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. 
34 Körner 1981, s. 199; R. Hagstedt, “Urvalsmetoder vid arkivgallring” (PM 1983-12-
15), s. 11, Dnr 132/G 3/84, F1C:120, RA/YH. 
35 Körner 1981, s. 206–208. 
36 Svenska kommunförbundet, 1978-07-12, akt märkt ”Visby-symp.”, F2A:32, FRN. 
Detta var också något som diskuterades flitigt under konferensen. 
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kommunala arkiv som Riksarkivet ansvarade för och som då var i sitt 
inledningsskede.37 

Efter remissbehandlingen skickade Forskningsrådsnämnden 1980 för-
slaget vidare till Utbildningsdepartementet, inklusive ett önskemål om 
ytterligare utredning av Riksarkivet. Man tillstod att det fanns problem i 
1979 års förslag och att det inte – apropå farhågorna i vissa remiss-
yttranden – fick bli fråga om ökad gallring utanför intensivdataområdena.38 

Snålare ekonomiska vindar  
Under det tidiga 1980-talet blåste det dock snålt kring arkivväsendet 
liksom många andra delar av den svenska ekonomin. Nu inskärptes ytter-
ligare bilden av att arkiven tycktes svälla ohämmat av alla handlingar som 
den utbyggda välfärdsstaten skapade, och det talades om arkivtillväxten 
som ett problem.39 Som ett led i en övergripande strävan att göra bespar-
ingar i statsfinanserna tillsattes en departementsutredning 1981, vars 
betänkande som slutfördes i december samma år fick den talande titeln 
Samhällets arkivproblem. Den skulle se över regler och praxis i det statliga 
arkivväsendet som en del av ”regeringens besparingsarbete”.40 I utred-
ningen var utbildningshistorikern Gunnar Richardson ordförande, men 
även många representanter för arkivsektorn deltog, såsom riksarkivarien 
Sven Lundkvist, och Riksarkivets förste arkivarie Claes Gränström var 
sekreterare. Den hade alltså det uttalade syftet att minska kostnaderna för 
arkiven, och ökad gallring blev det mest centrala elementet. Det tidigare 
arbetet med intensivdataområden inom Forskningsrådsnämnden hade skett 
under premissen att det skulle ske ett ökat bevarande i dessa medan 
ambitionen åtminstone skulle vara densamma i övriga områden. Detta var 
dock nu på grund av ändrade statsfinansiella förhållanden inte realistiskt, 
menade arbetsgruppen; i stället måste ökad gallring eftersträvas ”över hela 
det statliga fältet”, liksom ett minskat omhändertagande av icke-statliga 

                                                        
37 Högrelius, Lindquist & Sand 1979, s. 14, 18–19 och 32–33; R. Hagstedt, “Urvals-
metoder vid arkivgallring” (PM 1983-12-15), s. 11, Dnr 132/G 3/84, F1C:120, RA/YH. 
38  Forskningsrådsnämnden till Utbildningsdepartementet 1980-11-18: Dnr 1862/G 
3/83, F1C:120, RA/YH. 
39 Se tidigare t.ex. Nilsson N. 1973 om ”massproblemet”: s. 110–122 (citat s. 110, 121 
och 122); Nilsson N. 1979a, s. 211–214. Se även Fredrikzon 2014, s. 18–19, om lik-
nande tongångar hos 1940 års arkivsakkunniga. 
40 Ds U 1981:21, skrivelse till regeringen, opag. i inledningen. 
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arkiv. Intensivdataområden skulle därmed förenas med minskat bevarande 
utanför de valda områdena.41 

Utredarna menade att nuvarande regelsystem fungerade bra för att värna 
”offentlighetsprincipen, den enskildes rättssäkerhet samt forskningens 
intresse”, och att ”ökad gallring kan ske utan väsentliga inskränkningar i 
ovan nämnda hänsyn”. Gallringsfristerna borde ses över – det vill säga 
kortas – och överlag kunde gallringen utökas. Dessutom skulle en förbätt-
rad disciplin bland arkivbildarna själva – framhjälpt bland annat av ökade 
utbildningsinsatser – skapa mer effektiv arkivbildning genom exempelvis 
förbättrad aktrensning. Det skulle även lindra sådana problem som uppstått 
på grund av dålig planering och hantering, vilket inte minst hotade det 
digitala arkivmaterial som redan vid denna tidpunkt blivit en återkom-
mande diskussionspunkt. Personerna bakom Samhällets arkivproblem 
stödde också idén om intensivdataområden – men framförde inget eget 
förslag utan bad regeringen att fatta ett principbeslut. Vidare uppmanades 
att Riksarkivet borde uppdras att se över allmänna gallringsförordningen 
och utreda andra lämpliga åtgärder såsom bättre arkivbildning och effekt-
ivare utnyttjande av lagringstekniker.42 

När utredningen gick ut på remiss fick idén att intensivdataområden 
skulle kombineras med minskat bevarande på andra håll viss kritik från 
exempelvis forskarrepresentanter och fackföreningar, och att kortsiktiga 
ekonomiska skäl inte fick sätta igång gallring som omöjliggjorde forsk-
ningsinsatser i framtiden. De flesta instanserna instämde dock rent gene-
rellt i att man kunde gallra mer i offentliga sektorns arkiv.43 Det kom dock 
senare att påstås att denna utredning ledde till att många av urvalsbeva-
randets tidigare förespråkare bytte ståndpunkt, eftersom modellen nu 
skulle leda till minskat bevarande utanför intensivdataområdena.44 

Samhällets arkivproblem följdes upp av den nytillträdda socialdemo-
kratiska regeringen i dess budgetproposition i december 1982. Där 
upprepades att det behövdes utökad gallring för att bromsa arkivtillväxten. 

                                                        
41 Ds U 1981:21, s. 83–84. 
42 Ds U 1981:21, s. 24–38, 84 och 103–105, citat s. 103. 
43  Prop. 1982/83:100 bil. 10, s. 60–66 och 683–687. Detta hindrade inte Social-
departementet att i en något senare promemoria inskärpa att ”Arkivtillväxten måste 
angripas”: ”En alternativ lösning av bevarande och gallring av journaler m.m.”, PM 
1983-05-05 (en överbearbetning av journalutredningen Ds S 1982:5), s. 3, Dnr 1607/82, 
E1A regeringsakt 1985-03-28 ärende 39, S/75. 
44 ”Referat och förslag angående intensivdataområden och urvalsmetoder vid gallring” 
(PM 1984-09-06), s. 2, Dnr 130-85-32, F1D:34, RA/YH. 
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Framför allt hoppades regeringen, i enlighet med utredningen, att detta 
skulle kunna uppnås inom existerande regelverk, inte minst att de gällande 
gallringsbestämmelserna efterlevdes bättre genom förbättrade kunskaper 
om arkivbildning och ”större disciplin” inom myndigheterna.45 Ett drygt 
år senare fick också – som utredningen föreslagit – Riksarkivet till uppdrag 
att göra en översyn av allmänna gallringsförordningen.46 

Även om Samhällets arkivproblem efterlyst att regeringen skulle fatta 
principbeslut om intensivdataområden, så kom bollen ändå att skickas till 
Riksarkivet. I juni 1983 förpassade nämligen regeringen vidare Forsk-
ningsrådsnämndens förslag från 1979 inklusive dess egna kritiska kom-
mentarer efter remissbehandlingen 1980.47 Propositionen hade på grund av 
forskarkritiken mot Samhällets arkivproblem uttalat att ”en sänkning av 
bevarandenivån i andra delar av landet bör från dessa utgångspunkter ske 
endast om det är forskningspolitiskt motiverat” och att ”det bör ankomma 
på riksarkivet att i samråd med [Forskningsrådsnämnden] bedöma i vilken 
utsträckning intensivdatamodellen bör tillämpas”.48 

I ett PM från december 1983 inom Riksarkivet som användes i det 
vidare arbetet med att utreda frågan, var tonen inte särskilt entusiastisk, 
utan ibland närmast sarkastisk, som när dess författare Rolf Hagstedt 
konstaterade att intensivdataområden möjliggjorde forskning om individer 
över tid ”endast om migrationen helt upphört”. Det vore dessutom svårt att 
handskas med handlingar som kanske var producerade i annat område. 
Han betonade också att det dittills inte alls föreslagits vilken information 
som skulle väljas ut och i vilken omfattning. Han betonade vidare att om 
inte landsting, kommuner och enskilda deltog i urvalsbevarandet – vilket 
ändå vore svårt att förverkliga – så var hela tanken ”meningslös”.49 

Samtidigt tangerade Hagstedt tankegångar som brukar framföras i en 
del moderna gallrings- och bevarandeteorier, enligt vilka urvalen borde 
utgå från analyser av större processer snarare än att utgå från handlingarna 
                                                        
45 Ds U 1981:21, s. 103; Prop. 1982/83:100 bil. 10, s. 66. 
46 Se vidare nedan. 
47  Skrivelse från Utbildningsdepartementet till Riksarkivet 1983-06-30 (regerings-
beslut) i: Dnr 1862/G 3/83, F1C:120, RA/YH. 
48 Prop. 1982/83:100 bil. 10, s. 65. 
49 R. Hagstedt, “Urvalsmetoder vid arkivgallring” (PM 1983-12-15), s. 13–15 (citat s. 
14 och 15), Dnr 132/G 3/84, F1C:120, RA/YH. Se även en senare hård kritik inom 
Riksarkivet mot 1979 års förslag: ”ett grundläggande fel” var ”att den inte tar upp vilka 
typer av handlingar som skall bevaras i de föreslagna områdena”: ”Intensivdataområden 
och individbaserat urval: slutrapport” (1990-04-01), s. 48, Dnr 1213-88-50, F1D:101, 
RA/YH. 
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själva.50 Hagstedt fann nämligen något ”djupt tilltalande” i tankegången 
att inte utgå från handlingarna själva vid gallrings- och bevarandeöver-
väganden, utan ett geografiskt område för att ”säkerställa olika fenomens 
lokala sammanflätning”.51 

Under 1984 publicerades Riksarkivets båda utredningar om kommunala 
arkiv och företagsarkiv, där urvals- och gallringsfrågorna togs upp. På 
grund av kritiken mot Samhällets arkivproblem och avsaknaden av kon-
kreta planer beskrevs där idén om intensivdataområden som ”åtminstone 
tills vidare […] avskriven”.52 Det konstaterades också att ett mer systemat-
iskt bevarande krävde förbättrade ekonomiska resurser – men några mer 
bestämda förslag gavs inte. När det gällde kommunala arkiv konstaterades 
också att det kunde vara känsligt med statlig detaljreglering, så att inte 
kommunernas självbestämmanderätt hotades.53 

I företagsarkivutredningen uttrycktes också ett visst försvar för den 
hittillsvarande praxisen i gallringsfrågor, som saknade den systematik som 
de regionala urvalen skulle bidra med. De nuvarande sätten att bevara 
företagsarkiv ansågs karaktäriseras av ”improvisation, intuition och flexi-
bilitet kombinerat med inslag av överväganden med hänsyn till exempelvis 
branschtillhörighet och storlek”, och att det ”förefaller rimligt att inte 
bortse från denna pragmatiska ’princip’, även om den från teoretiska ut-
gångspunkter ter sig föga imponerande”.54 

Riksarkivets förslag t i l l  urvalsbevarande 
Före och efter sommaren 1985 inkom Riksarkivet med två skrivelser till 
regeringen rörande urvalsbevarandet. Den första, från 4 juni 1985, 
sammanfattade vad man kommit fram till i uppdraget från 1983 att utreda 
frågan närmare i samråd med Forskningsrådsnämnden. I skrivelsen 
betonades att det nu var bråttom, eftersom det faktum att frågan ännu var 
olöst hade ”dels länge blockerat nödvändiga gallringsavgöranden dels 
paradoxalt nog medfört att visst forskningsintressant material utgallrats, 
eftersom man i vissa fall ej kunnat avvakta en lösning”. Riksarkivet 
menade att det snarast borde fattas ett principbeslut av regeringen, som 

                                                        
50 Se t.ex. Cunningham & Oswald 2005. 
51  R. Hagstedt, “Urvalsmetoder vid arkivgallring” (PM 1983-12-15), s. 13, Dnr 
132/G 3/84, F1C:120, RA/YH. 
52 Ds U 1984:12, s. 51. 
53 Ds U 1984:6, s. 46–47 och 72; Ds U 1984:12, s. 32 och 54. 
54 Ds U 1984:12, s. 49. 



 95 
 

också borde överväga lagstiftning eftersom kommunala arkiv också skulle 
inbegripas. Ett sådant beslut menade Riksarkivet borde innefatta en 
kombination av individurval och regionala urval, där de senare skulle 
omfatta högst 10 procent av befolkningen. Riksarkivet inskärpte också att 
de regionala urvalen inte fick leda till mer gallring i andra områden. Några 
bestämda förslag på områden gavs dock inte, utan här lämnades initiativet 
åter till regeringen: 

Med hänvisning till det ovan sagda hemställer riksarkivet att regeringen 
måtte vidtaga åtgärder för att ett principbeslut i gallrings- och urvalsfrågan 
fattas. Då principbeslutet skulle omfatta material även från den kommunala 
sektorn bör lagstiftning övervägas för att man skall kunna garantera att det 
kommunala materialet verkligen bevaras. Principbeslutet bör vara utformat 
så att en modell fastställs som går ut på dels att uppgifter rörande individer 
födda den 5:e, 15:e och 25:e bevaras, dels att regionalt urval om högst 10 
% av befolkningen bevaras. 

Riksarkivet konstaterade också att det ditintills saknats kostnadsberäk-
ningar, men att detta skulle kosta åtminstone ”ett par miljoner” årligen.55 
Just sådana kostnadsberäkningar snabbutreddes sedan av Riksarkivet och 
landsarkiven under sommaren, efter ett möte mellan Riksarkivet, 
regeringen och Forskningsrådsnämnden. Riksarkivets andra skrivelse den 
3 september 1985 byggde på en rundfrågning till landsarkiven, för att 
kunna utarbeta mer konkreta förslag till handlingstyper som kunde komma 
i fråga för urvalsbevarande. Man hade då frågat vilka serier som kunde 
vara lämpliga för urvalsbevarande (på födelsedatum och/eller efter 
regioner), hur väl dessa serier redan var bevarade samt vilka möjligheter – 
på kort varsel under semestertiderna – det fanns att mäta de olika serierna 
utefter beståndsstorlek, årlig tillväxt och gallringsprocent.56 

Septemberskrivelsen till regeringen gav vissa svar, och det betonades 
att landsarkiven – som här förutsattes ta emot det arkivmaterial som 
kommuner och landsting skulle bevara extra såsom patientjournaler och 
socialtjänstakter (om kommunerna eller landstingen så önskade) – måste 
få ökade anslag såväl för utökade lokaler för själva bevarandet som för 
personalkostnader för bland annat exempelvis sekretessprövningar. En 
bilaga innehöll förslag på handlingstyper som kunde komma ifråga för 

                                                        
55 Skrivelse 1985-06-04, s. 2–3, Dnr 723-85-32, F1D:34, RA/YH. 
56 Skrivelse 1985-09-03, Dnr 1862/G 3/83, F1C:120, RA/YH; Dnr 814-85-32, F1D:34, 
RA/YH. 
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urval, såsom deklarationer, olika former av brottmålsmaterial, pensions-
akter, sjukkort, arbetssökandes akter samt handlingar från lantbruks-, 
fiske- och skogsnäringarna.57 

1980-talets arkivutredningar och urvalsbevarandet  
Urvalsfrågorna blev därefter beredda i ett antal statliga utredningar. Den 
så kallade journalutredningen tillsattes 1980 för att utreda gallring i medi-
cinska arkiv, och ett delbetänkande 1982 om patientjournaler riktade hård 
kritik mot själva idén om intensivdataområden. Den ansågs principiellt 
olämplig, eftersom individer flyttade mellan olika län, vilket skulle drabba 
exempelvis cancerforskning och genetisk forskning. Sjukvården skulle 
också få olika förutsättningar i landet, eftersom äldre journaler endast 
skulle finnas tillgängliga på vissa håll.58 

1980 hade även socialdatautredningen tillsatts, för att närmare utreda 
vilka undantag motiverade av forskningsbehov och rättssäkerhet som 
borde göras från den generella gallring efter fem år som föreskrevs i social-
tjänstlagen som trädde i kraft 1982. Denna gallringsbestämmelse 
förklarades dock vilande, tills frågan utretts mer ordentligt. I utredningens 
betänkande 1986 föreslogs bevarande för forskningens behov av akter för 
personer födda 5:e, 15:e och 25:e, samt av samtliga akter i Jönköpings 
kommun. Det sistnämnda motiverades med att arkivbildare i Jönköping 
redan ofta var typarkiv på bland annat rättsväsendets område.59 

Sedan blev urvalsfrågorna en (av många) uppgifter för den 1985 tillsatta 
Arkivutredningen, som inte minst hade att utreda hur arkiven kunde 
effektiviseras utan större resurstilldelning. Den skulle föreslå hur utökad 
gallring skulle kunna äga rum och hur urvalsfrågorna skulle kunna lösas, 
samtidigt som insyns- och forskningsbehoven skyddades.60 

Vidare blev urvalsfrågorna själva huvudföremålet för en särskild statlig 
utredning som tillsattes i februari 1986 med Sture Öberg, tidigare verksam 
i SALFO, som ensam utredare. Bakgrunden var att Utbildningsdeparte-
mentet efterlyst ytterligare fördjupning i problematiken efter Riksarkivets 
skrivelser 1985, och därför uppdrogs utredningen att: a) precisera vilka 
forskningens behov var när det gällde urvalsmetoderna, b) komma med 
förslag kring hur kommuner och landstingens urvalsbevarande skulle sam-
                                                        
57 Skrivelse 1985-09-03, Dnr 1862/G 3/83, F1C:120, RA/YH. 
58 Ds S 1982:5, s. 110–111. 
59 Ds S 1986:5, s. 168–178. Se vidare Edquist 2017. 
60 SOU 1988:11, s. 218–219. 
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ordnas med statens, med eller utan den lagreglering Riksarkivets 
föreslagit, c) klarlägga vilka andra arkivfrågor som måste samordnas med 
urvalsbevarandet, exempelvis rörande patientjournaler, samt d) ge förslag 
på vilka arkivmaterial som skulle komma i fråga för urvalsbevarande. 
Utredaren skulle dessutom ta upp frågor rörande kostnader och integritets-
risker.61 

Intressant nog kom båda utredningarnas betänkanden – Öppenhet och 
minne respektive Arkiv för individ och miljö – att framhålla de många 
problem som fanns med urvalsbevarande.62 Samtidigt genomsyrades båda 
i varierande grad av ett perspektiv där arkivens kulturarvsaspekter och de 
breda lagrens användning av arkiven betonades – delvis i kontrast till den 
i regel starkt akademiskt inriktade diskussion som präglat urvals-
bevarandefrågorna tidigare. Jag återkommer i kapitel fyra till denna 
strömkantring, som antagligen bäst kan förklaras med att det förväntades 
att utredningarna svarade mot en ändrad politisk tidsanda. 

Arkiv för individ och miljö fällde en mycket hård dom över de dittills-
varande geografiska urvalen vid gallring, präglade av total anarki: 

Den nuvarande ordningen när det gäller samordning av urvalsområden är i 
stort sett obefintlig. […] allvarligt minskad öppenhet […] gigantiskt slöseri 
med budgetmedel i den offentliga sektorn.63 

Öbergs utredning föreslog fyra län för regionala urval: Östergötlands, 
Hallands, Gotlands och Västernorrlands län. Den var dock kritisk mot 
hittillsvarande förslag och praxis att spara arkivmaterial från 5:e, 15:e och 
25:e-födda, och då särskilt 15:e-födda. Dessa riskerade att bli särbehand-
lade, till exempel i sjukvården. Det vore därför bättre, inte minst av 
integritetsskäl, med slumpvisa urval där ett datum per månad togs fram.64 

Vad gällde frågan om att eventuellt lagreglera urvalsbevarandet utanför 
statlig sektor, landade Arkiv för individ och miljö i en frivillighetslinje där 
olika huvudmän tecknade överenskommelser om ett samlat bevarande; 

                                                        
61 SOU 1987:38, s. 17–19; ”Intensivdataområden och individbaserade urvalsserier” 
(PM 1986-02-27), bilaga till regeringsprotokoll 1986-02-27, nr 29, i: Dnr 723-85-32, 
F1D:34, RA/YH. 
62 SOU 1987:38, s. 11–16; SOU 1988:11, s. 175–180. Jfr Rapport steg 1 2011-06-22, 
s. 103–104, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
63 SOU 1987:38, s. 29. 
64 SOU 1987:38, s. 27–28 och 59–65. 
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lagstiftat bevarande skulle nämligen riskera att de kommunala huvud-
männen skulle tappa intresset för arkivbildningen.65 

Vilka blev då reaktionerna på Arkiv för individ och miljö? Ett antal 
instanser ansåg förslagen rimliga, men vissa var mycket kritiska. Själva 
grundtanken ansågs vara alltför tidsbunden, menade Statistiska central-
byrån, särskilt givet faktum att forskningsbehov skiftar över tid: 

I sin plädering för intensivdataområden är utredningen möjligen lite fixe-
rad vid aktuella ”modebegrepp” inom forskningen, såsom regionala och 
ekologiska system. Det finns nog anledning att kritiskt ställa frågan (den 
är inte retoriskt menad) om idén med intensivdataområden är hållbar på 
sikt eller om man i framtiden kommer att finna den något antikverad.66 

Vissa angrep de ekonomiska skälen att utöka gallringen; besparingen 
motsvarade per person ”endast 6–7 askar cigaretter per år” enligt Mjölby 
kommun. De liksom flera forskningsrepresentanter satte i stället hoppet till 
framtida tekniska lösningar.67 I Riksarkivets samlade remissyttrande var 
kritiken ganska hård: kostnadsberäkningarna var undermåliga, och endast 
vissa forskningsintressen kunde gynnas av de föreslagna urvalsmetoderna, 
varför ytterligare utredningar borde göras inom Riksarkivet i samarbete 
med forskare och andra intressenter för att senare utfärda råd och före-
skrifter. Däremot borde den särskilt trängande frågan om socialtjänstens 
personakter lösas redan nu, enligt en modell som Riksarkivet föreslog: dels 
ett geografiskt urval av Västernorrlands, Västmanlands, Östergötlands och 
Gotlands län samt Jönköpings kommun och Malmö kommun ”med 
omnejd”, dels ett individurval av personer födda 5:e, 15:e och 25:e. I övrigt 
borde det bli fråga om olika modeller från fall till fall genom ”en 
avvägning mellan olika användarintressen (allmänhetens, förvaltningens, 
forskningens), samhällets kulturpolitiska mål och resursbehovet”. Vidare 
backade Riksarkivet nu från sin tidigare syn att urvalsbevarandet borde 

                                                        
65 SOU 1987:38, s. 53–54. 
66 Statistiska Centralbyrån, yttrande 1988-02-26, s. 9, Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. 
67 Mjölby kommun, yttrande 1988-02-03, s. 2; se även underremisser till Universitets- 
och högskoleämbetets yttrande 1988-03-09: Samhällsvetenskapliga resp. Medicinska 
fakulteterna (s. 2) vid Lunds universitet; Humanistiska utbildnings- och forsk-
ningsnämnden vid Göteborgs universitet. Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. En utförlig 
sammanställning av remissyttrandena av Grete Solberg återfinns i Dnr 1141-87-50, 
F1D:46, RA/YH. 
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lagstiftas, och höll i stället med om att eftersträva frivilliga överens-
kommelser.68 

Landsarkivarien i Göteborg menade att Arkiv för individ och miljö inte 
gav något svar på gallringsfrågorna, utan borde ses som ett debattinlägg. 
Hon riktade kritik mot urvalsbevarandet överlag och förfäktade i stället 
möjligheten av ett ”fylligt urval av material” som ”verkligen säger något 
om människors konfrontationer med samhället och varandra, oberoende av 
integritetshänsyn” – ett resonemang som för tankarna till den på 1990-talet 
lanserade arkivteorin om makrovärdering.69 

Även internt inom arkivariesfären diskuterades vilka områden som vore 
lämpliga som intensivdataområden, utifrån egna resonemang kring vilka 
områden som vore mer eller mindre representativa för landet som helhet.70 
I arkivsektorn hördes också röster om att betänkandet var efterlängtat 
eftersom mycket gallring stoppats i avvaktan på en lösning, men att Öbergs 
förslag var värdefullt eftersom den satte fingret på att någon form av 
effektiva generella gallrings- och bevaranderiktlinjer behövdes, vare sig de 
följde Öbergs förslag eller någon annans.71 

Efter att Arkiv för individ och miljö publicerats fick Arkivutredningen 
ett särskilt tilläggsuppdrag att ta ställning till dess förslag. Det blev dock 
avmätt i det slutliga betänkandet: 

Mot denna bakgrund menar jag, att något slag av urval är nödvändigt. Efter 
tvekan har jag stannat för att själva kombinationen av de båda principerna 
om individurval och intensivdataområden (IDO) är den mest lämpliga eller 
snarare minst dåliga.72 

Arkivutredningens betänkande landade i ett förslag som vad gällde de 
geografiska urvalen var identiskt med Riksarkivets remissyttrande över 
Arkiv för individ och miljö; Östergötlands län, Gotlands län, Malmö 
kommun ”med omnejd”, Jönköpings kommun, Västmanlands län och 

                                                        
68 Riksarkivet, yttrande 1988-03-15, citat s. 1 (citat), Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. Se 
även en hård intern synpunkt om bl.a. bristen på kostnadsberäkningar från B. Johansson, 
sektion 6: Dnr 1141-87-50, F1D:46, RA/YH. 
69 Landsarkivet i Göteborg, yttrande 1988-01-04 (underremiss till Riksarkivet), Dnr 
2970/87, E1A:3176, U/75. 
70 Se t.ex. skrivelse 1988-01-25 från Landsarkivet i Visby till Landsarkivet i Härnösand, 
med kritik av det senares argument i remissyttrandet att Gotland inte vore representativt. 
Dnr 1141-87-50, F1D:46, RA/YH. 
71 Burell 1988. 
72 SOU 1988:11, s. 177. 
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Västernorrlands län. Vad gällde individurval vore det bäst att fortsätta med 
15:e-födda som grund, eftersom det redan skedde exempelvis i Statistiska 
centralbyråns arkiv. Vid behov kunde man dock komplettera med personer 
födda 5:e och 25:e. Öppenhet och minne menade även att intensivdataom-
rådena inte skulle skrivas in i arkivförfattningarna, utan de skulle regleras 
genom Riksarkivets gallringsföreskrifter för statliga myndigheter liksom i 
dess rådgivning till kommunerna. Riksarkivet skulle också bistå den en-
skilda sektorn att delta om möjligt. I det mest akuta fallet med social-
tjänstens akter, som skulle tjäna som ledning för annat urvalsbevarande, 
föreslogs det ovan nämnda upplägget med intensivdataområden och 15:e-
födda.73 

Den mesta kritiken bland remissinstanserna mot de olika utredningarnas 
urvalsförslag var av teknisk natur, det vill säga rörande förslagen till 
urvalens utformning snarare än urvalsprinciperna som sådana. Att 
storstadsområden saknades är ett exempel.74 En annan kritik rörde urvalen 
av personer på födelsedatum, där det påtalades att vissa utlandsfödda utan 
känt födelsedatum regelmässigt tilldelats personnummer med födelsedag 
den 1:a, vilket blev problematiskt eftersom dessa då alltid utelämnades i 
den svenska urvalsmetoden.75 Det något slumpmässiga förfarandet i valet 
av födelsedatum framstår tydligt vid jämförelse med de nordiska grann-
länderna, som vid ungefär samma tid byggde upp liknande modeller. I 
Finland har personer födda 8, 18 och 28:e valts, medan Norge och 
Danmark valt personer födda 1, 11 och 21:a.76 I Danmark bedrivs dock 

                                                        
73 SOU 1988:11, s. 177–180. Om Statistiska centralbyråns 15-registrering, se Adamson 
1973, s. 45; Jorner 2008, s. 201. I tidiga utkast till arkivlagen skulle en särskild paragraf 
i den nya arkivlagen ta upp och identifiera vilka intensivdataområdena var: se Arkiv-
utredningen, ”Skiss till arkivlag (ArkL) – utförligare alternativ” (1986-02-25), 12 §. Dnr 
1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
74  Prop. 1989/90:72, s. 47–48. T.ex. yttranden över SOU 1987:38: Statistiska 
Centralbyrån 1988-02-26, s. 9–10; Kriminologiska inst. (s. 2) och Ekonomisk-historiska 
inst. (s. 3), Stockholms universitet (bilagda Universitets- och högskoleämbetets yttrande 
1988-03-09), Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. 
75 Se t.ex. Läkaresällskapets yttrande 1988-08-23 över SOU 1988:11, s. 2, Dnr 1079/88, 
E1A:3177, U/75; Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, yttrande 1994-
11-21 över gallringspolicy, Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
76 I Danmark används ytterligare datum vid större urval (6, 16 och 26). Åtminstone 
1984 hade regionala urval endast sjösatts i Finland, för att få till ett ”mini-Finland”, 
vilket dock senare ansågs ha fallit mindre väl ut. Ds U 1984:6, s. 112–113; Bringslid 
m.fl. 2009, s. 115–118; Sode-Pedersen 2006; Engel 2006; Thestrup 1979; Orrman 1979; 
Bäärlund & Orrman 1988. 
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ofta en än hårdare gallringspolitik, där regelmässigt bara tre procent av 
exempelvis personakter sparas i olika sektorer.77 

Mer genomgripande kritik förekom också. Från forskarhåll hävdades att 
gallringskonsekvenserna kunde bli olyckliga, och att nya tekniska lösning-
ar borde inväntas så att mer ändå kunde bevaras. Vissa myndigheter som 
tillfrågades invände också mot generella urvalsmetoder; i stället borde 
bedömningarna göras från fall till fall, ”på grund av komplexiteten i 
problemen”.78 Från enskilda arkiv och folkrörelser var kritiken ännu mer 
principiell, som jag strax återkommer till. 

Slutresultatet som slogs fast i regeringens proposition till arkivlag 1990 
kan sägas vara ett kondensat av det som föreslagits i tidigare utredningar 
och vad som sagts i remissbehandlingen. Ett individurval på tio procent 
ansågs rimligt, liksom geografiska urval med ”län och kommuner som i 
kombination kan antas ge en någorlunda representativ bild av landet”. Tre 
av de län som förordats i Arkiv för individ och miljö valdes ut: Östergöt-
lands, Gotlands och Västernorrlands län. De kompletterades med Göte-
borgs kommun – propositionen hänvisade till att kommunen själv kritiserat 
frånvaron av storstadsområden och förklarat sig beredd att ingå. I resten 
av landet skulle de individer ingå som var födda den 5:e, 15:e och 25:e i 
varje månad.79 Dessa principer infördes dock inte i själva arkivlagen, utan 
endast som en rekommendation. Däremot kom den att slås fast i social-
tjänstlagstiftningen enligt propositionens förslag. En ny paragraf infördes 
i socialtjänstlagen, som trädde i kraft samtidigt som arkivlagen i juli 1991, 
enligt vilken handlingar skulle undantas från gallring ”av hänsyn till forsk-
ningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kom-
muner beträffande ett representativt urval av personer”. Detta preciserades 
genom en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen, så att personakter 
skulle undantas från gallring i Östergötlands, Gotlands och Västernorr-
lands län samt Göteborgs kommun, och i övriga landet för personer födda 
den 5:e, 15:e och 25:e i varje månad.80 

Som vi ska se längre fram, infördes denna urvalsmodell därefter även i 
ett antal andra förordningar från regeringen och föreskrifter från 
Riksarkivet, men i många fall blev initiativen relativt kortlivade. 

                                                        
77 Se t.ex. Engel 2006, s. 36–42; Gautier & Hellum 2006. 
78 Vattenfall, yttrande 1988-08-31, s. 2, Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
79 Prop. 1989/90:72, s. 53. 
80 SoL (1990), 60 och 62 §; SoF (1991), 51 §; förnyat i SoL (2001), 12 kap. 4 §; SoF 
(2001), 7 kap. 2 §; SoL (2003), 12 kap. 2 §. 
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Den enskilda arkivsektorn och urvalsbevarandet 
Företrädare för den enskilda sektorns arkiv tenderade att vara mycket 
skeptiska till urvalsbevarandet. De fick dock spela en underordnad roll i 
utredningarna av frågan. Vid remissen av 1979 års förslag till intensivdata-
områden var det endast Folkrörelsernas arkivförbund som representerade 
den enskilda arkivsektorn (ingen representant för exempelvis släktforsk-
ning kom med), men dess ståndpunkt var rakt avvisande: forsknings-
behoven som avsågs att gynnas var vaga och oprecisa, och principerna 
stred mot folkrörelsernas jämlikhets- och rättvisebehov då alla människor 
har lika stor rätt till sin historia oberoende av var de bor. Det var förmätet 
att låta intensivdatabevarandet lägga beslag på de knappa resursökning-
arna som arkivväsendet hade att vänta.81 Remissen av Arkiv för individ och 
miljö saknade helt enskilda sektorn som ordinarie instans: några skickade 
dock in yttrande ändå.82 Däremot bjöds ett tiotal instanser i enskild sektor 
in att sända in yttrande över Öppenhet och minne.83 

Ståndpunkterna från enskild arkivsektor fick delvis gehör inom Riks-
arkivet. Exempelvis konstaterades i ovan nämnda PM om urvalsmetoder 
från 1983 att intensivdataområden främst skulle gynna akademisk forsk-
ning, men att Riksarkivet som sektorsorgan också måste ta hänsyn till 
andra användare: 

Den tankegång som kommit till uttryck i utredningen Samhällets arkiv-
problem kan inte förenas med de intressen, som den livaktiga genealogiska 
och lokalhistoriska forskningen runt om i landet representerar. Sådan 
forskning tillgodoses bäst av en så långt möjligt likvärdig behandling av 
hela landet. Representanter för folkrörelserna har också allt ifrån början 
varit negativt inställda till intensivdataområden.84 

                                                        
81 Körner 1981, s. 209; Ds U 1981:21, s. 65–66. 
82 Se t.ex. Sveriges släktforskarförbunds yttrande 1988-02-26: ”Sveriges Släktforskar-
förbund finns inte med på remisslistan för rubricerade ärende, men eftersom släkt-
forskarna omnämns i betänkandet som en i högsta grad berörd grupp, anser vi att ett 
yttrande från vår sida är motiverat.” Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. För yttranden över 
socialdatautredningen inbjöds organisationer som representerade socialtjänstens klient-
grupper (t.ex. handikapporganisationer) och enskilda vårdgivare: remisslista V 1967/86, 
Dnr V 1967/86, E1A:2161, S/75. 
83 Se remisslista i Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
84  R. Hagstedt, ”Urvalsmetoder vid arkivgallring” (PM 1983-12-15), s. 15, Dnr 
132/G 3/84, F1C:120, RA/YH. Se även Claes Gränström i Arkiven och forskningen 
(1978), s. 134 (diskussionsreferat), där han noterade att kulturpolitiken stod i strid med 
gallringspolicyn i fråga om regionala urvalsområden; de ”kan inte användas om man 
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Ytterligare ett pregnant exempel på denna hållning är Arbetarrörelsens 
arkivs remissyttrande över Öppenhet och minne – där institutionen tog 
avstånd från intensivdataområden såsom en ojämlik princip: 

Förslaget om intensivdataområden är inte tillämpligt för de enskilda 
arkiven och går emot kraven på att alla medborgare oberoende av 
bostadsort skall ha tillgång till ett likvärdigt källmaterial för sin historia.85 

Urvalsbevarande uppfattades som ett snävt akademiskt forskarintresse, 
medan de skeptiskt inställda folkrörelse- och föreningsarkiven till stor del 
hade användare som var intresserade av arkiv av bredare skäl, där rätten 
till den egna historien närmast betraktades som en demokratisk rättighet.86 

Representanter för släktforskning och hembygdsforskning yttrade sig på 
ett liknande sätt. Urvalsbevarande gynnade ensidigt den akademiska 
forskningen. De släktforskare som hade sina rötter i intensivdataområdena 
kunde skatta sig lyckliga, fast: ”Alla de andra släktforskarna kan känna sig 
dragna vid näsan, för det skall till en otrolig tur om just släktforskarens ana 
finns med i de ytterst få akter, som föreslås bli bevarade i alla de andra län, 
som inte valts ut till intensivdataområde.”87 

Reaktionerna var dock inte helt entydigt avvisande; där fanns också 
närmast neutrala röster, som delvis uttryckte ett slags resignation och där 
man ville göra det bästa av en mindre bra situation. Sveriges släktforskar-
förbund hade exempelvis inget emot det rätt snäva urvalsbevarande som 
föreslogs av socialdatautredningen 1986 angående socialtjänstens akter. 
De hade heller inga kommentarer inför möjligheten att gallra även det 
äldre materialet 1937–81.88 Två år senare var dock tongångarna annor-
lunda i remissyttrandet på Arkiv för individ och miljö, då förbundet tog 
principiellt avstånd från urvalsbevarande, utifrån premissen att varje män-
                                                        
skall beakta de decentraliseringssträvanden som kommer till uttryck i propositionen, 
eftersom det där förutsätts att alla människor skall ha tillgång till material om sin bygd 
och att detta helst bör finnas på eller mycket nära hemorten”. 
85  Arbetarrörelsens arkiv, yttrande 1988-08-31, s. 4, likn. i Folkrörelsernas arkiv-
förbunds yttrande 1988-08-29, s. 3: Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
86 LO, yttrande 1988-09-12 över SOU 1988:11, s. 3: ”LO avvisar tanken på intensiv-
dataområden, alla ska ha rätt till likvärdig information och sin egen historia oavsett var 
i Sverige man bor.” Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. Se även Folkrörelsernas arkiv-
förbunds och Arbetarrörelsens arkivs gemensamma yttrande 1988-02-29 över SOU 
1987:38, Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. 
87 Ohlsson 1988, s. 65. 
88  Sveriges släktforskarförbund, yttrande S 42 (1986-11-13), Dnr V 1967/86, 
E1A:2161, S/75. 
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niska är unik. Förbundet menade att utredningen allt för mycket prio-
riterade universitetsforskarnas behov. Såväl Sveriges släktforskarförbund 
som Riksförbundet för hembygdsvård hävdade i remissen på Öppenhet 
och minne att den utredningen var bättre vad gällde urvalsfrågorna om de 
måste välja – men de var fortfarande emot i princip.89 

Forskare på offensiven – motvil l iga arkivarier? 
Urvalsbevarandet stöddes framför allt av en strömning enligt vilken forsk-
ningens behov i första hand gynnades av tillgång till ett vittomfattande 
källmaterial på så kallad låg aggregationsnivå, exempelvis rådata såsom 
verifikationer eller statistiskt primärmaterial. Det var delvis också frågan 
om en bestämd syn på vad vetenskap borde vara, som ibland framfördes 
med stort självförtroende. Särskilt tydligt framgick det i rapporten Sam-
hällsdokumentation inför framtiden av historikerna Sune Åkerman, Jan 
Larsson och Rolf Nygren (skriven 1978–79, tryckt 1982), vilka ingick i 
samma utredningsgrupp som 1976 publicerat Forskningens framtida data-
tillgång. De såg framför sig en annan roll för historieforskningen, till att 
med hjälp av data framför allt utreda olika utvecklingslinjer som berörde 
enskilda människor endast som delar av större grupper, det vill säga i första 
hand social och ekonomisk historia. Däremot ansågs intresset för enskilda 
fall och individer såsom undersökningsobjekt i sin egen rätt, tillhöra ett 
äldre skede i vetenskapen. Framtidens forskning förutsattes bestå av 
kvantitativt inriktade analyser av större sociala mönster: 

Genom att sammanställa ett stort antal rådata om varje individ och därefter 
relatera resultatet till mer makromässiga samhällsfenomen blir forskaren i 
stånd att påvisa sociala, medicinska m fl sammanhang som varit omöjliga 
att se med hjälp av statistiska aggregat. Själva begreppet historisk forsk-
ning förändras härigenom; den historiska forskningen kommer i stället att 
bestå av retrospektiva studier helt fjärran från den akademiskt-historiska 
disciplinens traditionella forskningsfält, t ex undersökningar rörande 

                                                        
89 Sveriges släktforskarförbund, spontant yttrande 1988-02-26 över SOU 1987:38, Dnr 
2970/87, E1A:3176, U/75; Sveriges släktforskarförbunds (1988-08-26, s. 2) och 
Riksförbundet för Hembygdsvårds (1988-08-25, s. 2) yttrande över SOU 1988:11, 
E1A:3177, U/75. Se även Sveriges Släktforskarförbund, yttrande 1992-08-27 över 
Riksarkivets rapport om urvalsbevarande. De ”avvisar” individurval, geografiska urval 
m.m., men kan acceptera bevarande av typårgångar där alla individer finns med. Se 
även Sveriges Hembygdsförbunds avståndstagande från gallring av individuppgifter i 
yttrande över förslag till gallringspolicy 1991-05-14; likn. Genealogiska föreningen 
1991-05-14. Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
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sysselsättningsmekanismer, befolkningsrörlighetens orsaker, befolkning-
ens hälsoläge, sjukdomars uppkomst, utbildningsförändringar, bostadsför-
hållanden, social segregering och utslagning, rättssystemets konsekvenser 
för enskilda individer eller grupper samt inte minst den yttre fysiska 
miljöns förändring och inverkan på människorna.90 

De uttryckte också en genomgående stark tilltro till bättre och säkrare 
metoder för gallring och bevarandefrågor – där det i första hand var den 
vetenskapliga forskningens intressen (av en viss sort) som skulle råda. 
Förhoppningarna om en mer precis och vetenskapligt grundad arkiv-
värdering delades även av andra. Ett exempel är ekonomhistorikern Rolf 
Adamsons förslag 1969 till modell där akademiska forskare skulle värdera 
arkivmaterials relativa värde på en skala från noll till fem. Analyserna 
skulle leda fram till beslut om totalt bevarande, total gallring eller selektivt 
förstörande, och vad gäller det sistnämnda förordade Adamson slump-
mässiga stickprov, vilket skulle utesluta ”tyckande” och för vilket skolade 
statistiker borde tas till hjälp.91 Nygren, Larsson och Åkerman erkände att 
gallrings- och bevarandefrågor var ytterligt komplicerade eftersom de 
krävde tid, resurser och kännedom om hur information hängde samman i 
en komplicerad och föränderlig väv av institutioner. Men, om just mer tid 
och resurser kunde erhållas, skulle ”intuition” kunna ersättas med ”säker 
kvalitativ analys”: 

Det kan tyvärr ifrågasättas om särskilt den kvalitativa materialanalysen 
verkligen genomgående kunnat genomföras med tillräcklig säkerhet av ren 
resursbrist. Många gallringsbeslut har säkerligen grundats mer på intuition 
för vad som kan vara långsiktigt värdefullt än säker kvalitativ analys.92 

Nygren, Larsson och Åkerman var uppenbart positiva till modellen med 
intensivdataområden, då detta innebar ett totalbevarande i vissa områden 
såsom ”den mest framkomliga vägen för att representativt säkerställa 

                                                        
90 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 14. Jfr Winberg & Åkerman 1976, s. 1, där det 
betonas att ”långsiktsmotiverad forskning” förutsätter ”systematisk insamling av långa 
dataserier med ett vetenskapligt synsätt som styrande princip” vilket fortfarande var 
sällsynt; vetenskapliga studier var idag oftast ”hänvisade till de ofta fragmentariska data 
som administrativa samhällsverksamheter råkat lämna efter sig”. Dessa formuleringar 
angavs sedan nästan ordagrant i Hägerstrands och Öbergs förord (s. 1) till Högrelius, 
Lindquist & Sand 1979. 
91 Adamson 1969, s. 25–31; jfr Fredriksson 2003, s. 28–29. 
92 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 165. 
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regionalt och lokalt relaterat informationsmaterial”. 93  De riktade hård 
kritik mot den ”gallring vid källan” som slagit rot i svenskt arkivväsende 
under tidigt 1900-tal och som var logisk ur perspektivet av proveniens-
principen, där alltför stor vikt lades vid att arkivet skulle harmoniera med 
arkivbildarens egna behov och med den hierarkisk-byråkratiska organisa-
tionsprincip som allmänna arkivschemat skapats utifrån. Gallring vid 
källan var ”den kanske försåtligaste av alla gallringsmetoder”, menade 
de.94 Här förfäktades alltså en syn där arkivväsendet i högre grad, för att 
använda Schellenbergs terminologi, skulle beakta sekundära värden och 
då gärna informationsvärden.95 Indirekt tycktes författarna förutsätta att ett 
arkiv borde kunna användas av en forskare som en spegling av en verksam-
het, utan att denne först skulle behöva granska arkivbildningen, eftersom 
de menade att gallring vid källan ledde till ”en tillrättalagd verklighets-
bild”: 

Ur forskningssynpunkt innebär därför principen att gallra vid källan att 
materialflödet styrs, hanteras och reduceras på ett sätt, som resulterar i att 
forskningen riskerar presentera en tillrättalagd verklighetsbild. Ett före-
tagsarkiv, för att nu ta endast ett exempel, som ordnats proveniensmässigt 
och reducerats genom gallring vid källan, äger stora förutsättningar att ge 
bilden av företagets historia, utveckling och verksamhet sett från styrelse-
rum och direktörsstol och därtill mycket detaljerat dag för dag. Men arkivet 
kommer inte alls att låta forskaren närma sig arbetaren nere vid basen av 
den hierarkiska företagspyramiden. En blick på de företagsmonografier, 

                                                        
93 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 178–179 (citat s. 179). 
94 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 250–252 (citat s. 250). 
95 Se även Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 264–268, där de skisserar en modell 
där det framtida forskningsvärdet bedöms i det material som återstår när det material 
som behövs för att spegla arkivbildarens verksamhet återstår. Först urskiljs det 
”allmänna forskningsvärdet” i relation till materialets tillgänglighet (möjlighet att 
utvinna informationen pga. materialkvalitet, redskap att utvinna datoriserad information 
m.m.) och informationstäthet. Sedan bestäms det ”speciella forskningsvärdet” efter dess 
länkbarhet: ”Ju flera länkningsmöjligheter ett objekt med tillfredsställande allmänt 
forskningsvärde kan visas äga, dvs ju bättre det kan placeras i relation till figurens 
speciella forskningsvärdespil, desto fler forskningsprojekt kan då förväntas kunna 
praktiskt utnyttja objektet som forskningsunderlag i framtiden. Den enklaste och sam-
tidigt effektivaste länkbarhetsfaktorn är utan någon som helst tvekan individen, särskilt 
individens personnummer. Som en grundregel bör därför uppställas att ett gallrings-
objekt bör åsättas ett mycket högt länkbarhetsvärde så snart det innehåller individ-
relaterad information.” (s. 268) 
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som hittills skrivits med utgångspunkt från företagsarkivalier, bekräftar 
mer än väl denna iakttagelse.96 

I likhet med vad arkivvetare konstaterat, såg författarna ett samband 
mellan proveniensprincipen och den källkritiska metod som dominerade 
bland historiker under tidigt 1900-tal – vilka ju också i hög grad påverkade 
arkivväsendet: 

Den på proveniensprincipen grundade arkivteorin passade den historisk-
kritiska metoden som hand i handske. Arkivmassorna strukturerades på ett 
sätt som tillät efterhandsrekonstruktion av arkivbildarens ”egentliga” 
verksamhet och samtidigt tillgodosåg den historisk-kritiska metodens krav 
på akribi och tillförlitlighet. Endast i ringa grad sysselsatte sig historikerna 
med bearbetning av massdata från modern tid, vilka inte minst härigenom 
kom att värderas lågt och därför utsattes för omfattande gallringsingrepp.97 

Under senare decennier skulle enligt författarna Riksarkivet ha blivit bättre 
på att involvera andra forskningsintressen än historia i beredningen av 
gallringsärenden, men de konstaterade också att i och med att fler 
vetenskapliga discipliner kom in i bilden ökade också efterfrågan på 
bredare källkategorier än de som tillgodosåg studiet av de politiska institu-
tionernas inre historia och som harmonierade med proveniensprincipen. 
De anförde 1978 års gallringsråd till landstingen, om systematisk gallring 
av sjukjournaler efter 20 år, som ett tecken på att remissförfarandet ännu 
inte tog hänsyn till vetenskapsdiscipliner som i det fallet vore mest 
intresserade och som nu hårt drabbades av gallringen.98 

Kritiken angående gallring vid källan tangerade snarast Jenkinson, 
genom att betona att det innebar ett frånsteg från arkivbildarens egentliga 
ambitioner, även om hela deras utgångspunkt snarast var motsatsen till 
dennes: 

Frågan är emellertid om den arkivala objektivismen inte är höggradigt 
fiktiv, eller om man inte med lika stor rätt skulle kunna påstå att den 
verklighet, som står att återfinna i ett gallrat arkiv, antingen helt eller delvis 
skildrar något annat än som avsetts vid arkivbildningen, eftersom en 
förgången verklighet (enligt proveniensteorin = arkivbildarens verksam-
het) inte kan realiseras, visualiseras eller, vad man väljer för uttryck, på 

                                                        
96 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 252. 
97 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 253; jfr Ridener 2009, kap. 3. 
98 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 253–256. 
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nytt. Det senare är ju självklart förutsättningen för all jämförelse mellan 
arkivets rekonstruerbara verklighetsbild och den ursprungliga.99 

De menade också att framtida forskningsintressen faktiskt kunde förut-
sägas, liksom att gallring idag omöjliggjorde många framtida forsknings-
studier, och exemplifierade med rutinmässig gallring i ett företagsarkiv av 
verifikationer, anställdas tidkort och läkarens dokumentation av sjukdoms-
fall, vilket skulle göra det svårt att i efterhand förklara sjukdomsvågor.100 

Samhällsdokumentation inför framtiden är ett exempel på att de akade-
miska forskarintressena var på marsch, och i vissa fall fick de också gehör 
i sin kritik mot Riksarkivets gallring. Ett exempel är att de tidigare besluten 
om gallring av de flesta arkiv från yrkesinspektionen utom några typarkiv 
stoppades tills vidare 1978.101 

Hur förhöll sig då aktörer inom arkivsfären till dessa argument från 
akademiska forskare under 1970- och 1980-talen? En linje som bland 
annat representerades av Nils Nilsson, försvarade i princip ”bevisvärdes”-
linjen: i arkivbildningen bör arkivets samhörighet med arkivbildaren be-
tonas, så att denna aspekt sattes framför ”informationsvärdes”-linjen enligt 
vilken arkiven även bör belysa vidare samhällsfenomen. Nilsson tillstod 
att forskningen kunde intressera sig för källmaterial på ett sätt som varit 
”främmande för arkivbildaren”, men han betonade att detta bara gjorde 
gallringsfrågorna än mer svåra om inte omöjliga.102 Nilsson inskärpte kort 
efter att Nygrens, Larssons och Åkermans bok kommit ut, att det ingick i 
källkritiken att också bedöma hur en handling tillkommit i en verksamhet, 
varigenom också ingick att beakta de gallringsåtgärder som gjorts.103 

Sägas ska dock att andra arkivarier förfäktade informationsvärdet i 
högre grad. Efter att just Nilsson genomfört en översyn 1982 av 1953 års 
allmänna gallringsförordning, fick hans resonemang intern kritik på 
Riksarkivet för att de endast ansågs utgå från att handlingarna skulle 

                                                        
99 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 257. 
100 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 256–264. Citat s. 259: ”Påståendet att vi idag 
inte kan veta något om den framtida, retrospektivt inriktade forskningens objekt och 
intressen är således alldeles ohållbart. Tvärtom styr vi idag genom vår informations-
hantering kommande vetenskaplig verksamhet i mer avgörande utsträckning än man 
tror vid en ytlig betraktelse av saken.” 
101 Tillägg 1978-11-30 till RAG 412 (1974). Se även ”Bevarande- och gallringspolicy” 
(1991-01-30), s. 6–7, samt ”Yrkesinspektionens arbetsställedossiéer” (1992-01-22), 
båda i: Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
102 Nilsson N. 1973, s. 114–115. 
103 Nilsson N. 1983, s. 18–41. 
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informera om arkivbildarens verksamhet, inte ”allt annat som medvetet 
eller av en tillfällighet har råkat bli belysta genom verksamheten”.104 

En annan ståndpunkt inom arkivväsendet gick ut på att forskarrösterna 
inte tillräckligt beaktade de begränsade ekonomiska ramarna. Nygrens, 
Larssons och Åkermans krav på ökat bevarande av information på så låg 
aggregationsnivå som möjligt snarare än sammanställningar, ansågs 
exempelvis vara något godtroget då det inte tog tillräcklig hänsyn till den 
krassa ekonomiska verkligheten. Även i Nils Nilssons många skrifter om 
gallringsfrågor under denna tid finns detta som en implicit kritik, genom 
att han så starkt inskärpte den snabba arkivtillväxten och de begränsade 
statsanslagen till arkivväsendet.105 

Till sist fanns också, som vi redan sett exempel på, ett försvar för en 
sorts ”icke-strategi”, det vill säga för rent pragmatiska överväganden från 
fall till fall. Företagsarkivutredningens ovan citerade plädering för att den 
”improvisation, intuition och flexibilitet” som hittills bedrivits ändå gjorde 
att ett material sparades för eftervärlden, ansågs implicit vara den 
egentligen enda framkomliga världen, medan all form av försök till 
rationell planering riskerade att leda till negativa följder som kanske först 
i efterhand blev uppenbara. 

Den etiska gallringen: integritet mot forskningsintresse 
Urvalsbevarandet var till stor del aktuellt för handlingar som ansetts som 
potentiellt känsliga för den personliga integriteten, såsom patientjournaler 
och socialtjänstakter. Detta för över till en annan viktig fråga som påverkat 
diskussionerna och besluten om bevarande och gallring, nämligen den så 
kallade etiska gallring som i vissa fall utförts med hänvisning till 
individers personliga integritet.106 Från åtminstone 1970-talet har det rått 
slitningar mellan å ena sidan dem som önskat gallring av hänsyn till den 
personliga integriteten, och å andra sidan dem som betonat att känsliga 
personuppgifter i arkiven kan representera värden som direkt skadas av 
gallring. Detta var en del av en internationell trend där den personliga 
integriteten fick ökad uppmärksamhet under 1960- och 1970-talen, parat 

                                                        
104 Odaterad A4, signerad ”BJ”, Dnr 1815/G 3 (1982), F1C:120, RA/YH. 
105 Gidlöf 1983, s. 75–77; Nilsson N. 1976, s. 76; jfr Nygren, Larsson & Åkerman 1982, 
s. 249. 
106 Termen etisk gallring är inofficiell, och har framför allt använts inom arkivsektorn. 
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med en växande oro för datoriseringen och de stora ansamlingar av 
information som därmed skapades.107 

Genom datalagen fick Datainspektionen 1973 möjlighet att – efter sam-
råd med Riksarkivet – utfärda gallringsbeslut för dataregister med person-
uppgifter. Denna möjlighet upphörde i och med att datalagen 1998 ersattes 
av personuppgiftslagen. Enligt undersökningar av samrådsförfarandet var 
Datainspektionen ofta redo att ändra tidigare gallringsbeslut där 
Riksarkivet förordat bevarande – men det hände också att Datainspek-
tionen stod fast vid gallringsbeslut mot Riksarkivets vilja. En annan regel 
i datalagen uttalade att personuppgifter skulle raderas när de inte längre 
behövdes, men här skulle arkivlagstiftningens bevarandeprincip vara 
huvudregel, men Riksarkivet skulle pröva relevanta fall i samråd med 
Datainspektionen.108 

Därtill har det tillkommit en stor mängd så kallade registerförfattningar 
– lagar och förordningar som reglerar bevarande och gallring i vissa 
utpekade sammanhang. Där finns till att börja renodlade författningar med 
huvudsyfte är att behandla bevarande och gallring, främst gällande 
dataregister av skilda slag och är motiverade av personliga integritetsskäl. 
Huvudregeln i dessa författningar är normalt att ett visst material måste 
förstöras efter en viss tid. Omvänt reglerar många av dessa författningar 
bevarande – som undantag till huvudregeln gallring – antingen vissa 
handlingstyper i sin helhet, eller i urval. Som följd av personuppgiftslagens 
införande 1998 har detta vanligen skett enligt modellen att visst material 
måste eller får bevaras motiverat av ”historiska, statistiska och vetenskap-
liga ändamål” – en formulering som harmonierade med EU:s dataskydds-
direktiv och som anses kunna innefatta bevarande även för allmänna 
kulturella ändamål. 109  I 2018 års dataskyddsförordning (GDPR) har 
termen ersatts med ”arkivändamål av allmänt intresse” vilket motsvarar 
”historiska” och ”vetenskapliga” ändamål, medan de statistiska ändamålen 
regleras i egna undantagsparagrafer.110 

                                                        
107 Ilshammar 2002; Söderlind 2009; Flaherty 1989; Bennett & Raab 2006; Edquist 
2017. 
108 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 133–134, 142–143 och 163–167; 
Sivervall 1996, s. 11–12. Datainspektionens gallringsbeslut med stöd av datalagen 
kunde dock gälla under en övergångsperiod en tid efter 1998, se PuL (1998), över-
gångsbest. 2. 
109 Prop. 1997/98:44, s. 47, 63, 131 och 234; Öman 2004; Öman 2006; Geijer, Lenberg 
& Lövblad 2013, s. 197–201. 
110 Dataskyddslag (2018), 2 kap. 3 §, 3 kap. 6–7 §, 4 kap. 1–3 §. 
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Från 1990-talet har mycket av undantagsbevarandet för forsknings-
ändamål delegerats till Riksarkivet, med direkt bemyndigande av lag och 
förordning. Från och med 1997 har åtskilliga föreskrifter i RA-MS-serien 
haft med ordet ”bevarande” i titeln enligt denna ordning.111 De flesta av 
dessa handlar om bevarande tills vidare för forskningens skull (några 
undantagsföreskrifter gäller dock tidsbegränsat bevarande, exempelvis 
personuppgifter i räkenskapshandlingar i tio år).112 Bland föreskrifterna 
finns dessutom exempel på ”undantag från undantagen”, det vill säga när 
man valt att inte undantagsbevara med hänsyn till integriteten. Det rör 
exempelvis det så kallade forskningsarkivregister som skapas ur försvars-
myndigheternas register, som inte medtar uppgifter om utgången i mål om 
ansvar för brott om totalförsvarsplikten.113 

Som redan framskymtat har dock etisk gallring även kommit att disku-
teras och tillämpas på traditionella pappershandlingar. I 1980 års social-
tjänstlag infördes en paragraf om gallring efter fem år som huvudregel, 
vilken trädde i kraft först 1991, efter utredningar om vilket bevarande som 
skulle göras som undantag, dels för vissa typer av ärenden där rättssäker-
hetsskäl ansågs alltför överhängande, dels för forskningens behov. Från 
1980 möjliggjordes också etisk gallring av patientjournaler, men endast i 
undantagsfall om patienter själva ansökt om det och fått denna godkänd. I 
dessa fall har bevarandefrågan framstått som mer konfliktfylld än i andra 
sammanhang. Medan frågorna om ”kulturarv” och ”forskningsvärde” inte 
föranlett några större politiska kontroverser i Sverige, har integritetsfråg-
orna väckt upp mer känslor och debatt. Det har varit och är en tvistefråga 
mellan skilda intressegrupperingar – även om det endast i mindre grad 
handlat om partipolitiska slitningar. Här fanns skiljelinjen mellan ett 
integritetsintresse som ville gallra för att skydda dem som förekom i 

                                                        
111  Ett första exempel var Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos 
länsarbetsnämnderna (RA-MS 1997:22), som möjliggjordes av lag och förordning om 
arbetsförmedlingsregister (SFS 1994:459, 21 §; SFS 1994:460, 5 §). T.ex. RA-MS 
2000:27 och följande tillämpningar för hur bevara urval i socialförsäkringsregistret: 
RA-MS 2003:63, RA-MS 2005:39, RA-MS 2005:40, RA-MS 2005:41, RA-MS 
2006:39, RA-MS 2006:40, RA-MS 2006:41, RA-MS 2006:42 (ändrad RA-MS 
2007:22), RA-MS 2006:43, RA-MS 2006:46, RA-MS 2006:47, RA-MS 2006:49, RA-
MS 2009:56. 
112 RA-MS 2011:38, 3 §: ”Personuppgifter i verifikationer som avser in- och utbetal-
ningar samt lånetransaktioner som ökar eller minskar lån eller bidrag, får bevaras hos 
Centrala studiestödsnämnden som upptagningar för automatiserad behandling i tio år 
efter det räkenskapsår de avser.” 
113 RA-MS 2008:49, bilaga s. 6. 
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materialet, och ett forskningsintresse som såg materialet som nödvändigt 
för exempelvis sociologisk eller historisk forskning. En annan opinion 
förespråkade långsiktigt bevarande för att trygga möjligheten till upprätt-
else, alltså individens rättighet att veta vad som hänt – utöver rent juridiska 
preskriptionstider.114 

Det kontroversiella med etisk gallring torde också förklara att det inte 
togs med som ett generellt kriterium för att avgöra frågor om gallring och 
bevarande när arkivlagen beslutades 1990. Den etiska gallringen möjlig-
görs ändå genom den generella undantagsregeln i arkivlagens 10 § att om 
gallring och bevarande bestäms i andra lagar, så gäller de framför arkiv-
lagens principer.115 

Under 1970- och 1980-talen fanns i regel en sorts allians mellan arkiv-
väsendet och vetenskapssamhället i motståndet mot integritetsgall-
ringen.116 Exempelvis kunde arkivinstitutioner i remissyttranden anföra 
aktuella projektansökningar där forskningen skulle omöjliggöras om gall-
ring av socialtjänstakter skedde utanför intensivdataområdena.117 I stället 
fanns en tendens att betrakta öppna och tillgängliga arkiv som en logisk 
följd av, och garant för, offentlighetsprincipens insynskrav: 

Här kommer man in på en fundamental rättighet i ett demokratiskt sam-
hälle nämligen offentlighetsprincipen. Alla medborgare skall ha tillgång 
till offentliga data belyser samhället ur alla tänkbara aspekter. Varje sunt 
samhälle ordnar med en självövervakning som nu och i framtiden möjlig-
gör en analys och kritik av hur samhället fungerar och utvecklas.118 

                                                        
114 Se Edquist 2017; Edquist 2019b. Ståndpunkten att arkivmaterial bör återstå som 
bevis som kan möjliggöra upprättelse för övergrepp, tycks rent allmänt ha växt sig stark-
are först från tiden runt millennieskiftet. Detta har t.ex. aktualiserats i samband med 
upprättelseprocesser för t.ex. vanvårdade i fosterhem i Sverige och andra länder. Sköld 
J. & Swain (red.) 2015; se även Sköld J. & Sandin 2016. 
115 Prop. 1989/90:72, s. 32, 40, 44 och 51; Geijer, Lenberg & Lövblad 2013, s. 197–
201. 
116 Se t.ex. Socialakter och sjukjournaler i forskningens tjänst (1978), s. 74 och 98; 
Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 17–18. Arkiv, samhälle och forskning vol. 21 
(1979) innehöll flera artiklar som på skilda sätt behandlade gallring av socialtjänstakter 
och patientjournaler från både forsknings- och arkivsynpunkt, t.ex. Nygren 1979. 
117 Landsarkivet i Östersund bifogade en projektansökan av Hans Wallentin vid Hög-
skolan i Östersund, kompletterande yttrande 1988-01-15 över SOU 1987:38 (under-
remiss till Riksarkivet). Se även Landsarkivet i Göteborg, yttrande 1988-01-04 över 
SOU 1987:38 (underremiss till Riksarkivet). Dnr 2970/87, E1A:3176, U/75. 
118 Högrelius, Lindquist & Sand 1979, s. 5. 
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Arkivväsendets motstånd mot etisk gallring kan också härledas till ett 
djupgående etos kring proveniensprincipen och idén att vårda sambanden 
mellan arkiv och arkivbildare. Etisk gallring utgör i det perspektivet en 
utifrån kommande klåfingrighet som skadar arkivens integritet och för-
svårar framtida möjligheter att använda dem som tolkningsverktyg av 
tidigare skeenden. Det kunde hävdas att den etiska gallringen innebar en 
idyllisering eller en förskönad bild av det förflutna. I förslaget till beva-
rande- och gallringspolicy 1991 uttalades att man borde ”motarbeta” etisk 
gallring i de fall den inte var lagreglerad. I stället uppmanades arkivarier 
att betona det nationella kulturarvet och forskningens behov.119 I remiss-
förfarandet av policyförslaget framkom också en utbredd kritik från såväl 
vetenskapliga forskare som amatörforskare, som befarade att framtida 
källmaterial skulle utplånas.120 

Statligt urvalsbevarande efter arkivlagen 
Det var endast i socialtjänstlagstiftningen som den enhetliga modell för 
urvalsbevarande som slogs fast i 1990 års arkivproposition också direkt 
implementerades. Propositionen diskuterade dock huruvida modellen 
borde införas i vissa andra sammanhang, exempelvis i andra statliga 
registerförfattningar såsom skatteregisterlagen och tullregisterlagen. För 
handlingar där arkivlagens huvudprincip skulle gälla, lämnades fältet 
öppet, men det betonades att sådan urvalsgallring bara fick ske om endast 
forskningens behov återstod som skäl för bevarande, och heller inte för 
material präglat av information om enskilda individer och händelser. 
Bland annat för att värna släkt- och hembygdsforskning sades att ”det t.ex. 
aldrig [kan] bli fråga om att gallra folkbokföringsmaterial eller domböcker 
enligt urvalsmodellerna”. I stället skulle urvalsgallring kunna komma i 
fråga exempelvis för länsbostadsnämndernas låneakter, försäkrings-
                                                        
119 Nilsson N. 1976, s. 78–80; ”Förändringar i datainspektionens policy” (PM 1986-12-
23), s. 2–3, Dnr 707-87-55, F1D:48, RA/YH; ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-
01-30), s. 21, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. Se vidare Edquist 2017. 
120 T.ex. i remissyttrandena över Riksarkivets rapport om bevarande- och gallrings-
policy 1991: L. Furuland (Uppsala universitet, Avd. för litteratursociologi, Litteratur-
vetenskapliga institutionen) 1991-05-08; Riksförbundet för hembygdsvård 1991-05-14 
(hyllade försvaret för den individbaserade forskningen); Genealogiska föreningen 
1991-05-14 (för den moraliska rätten att få veta sitt ursprung – hellre betryggande 
sekretess); Sveriges släktforskarförbund 1991-05-14 (uppskattade talet om kulturarv, 
kritiken mot datalagen och etisk gallring, och försvaret för individbaserad forskning): 
Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
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kassornas sjukfallshandlingar och skolans provhandlingar, alla ”exempel 
på arkiv med en i hög grad standardiserad och rutinartad information”.121 

I några fall kom modellen också att förverkligas under 1990-talet. 
Deklarationer från företag och ekonomiska föreningar har sålunda kommit 
att bevaras i intensivdataområdena genom en förordning från 1993.122 
Vidare skulle enligt en förordning från 1993 uppgifter i sjukförsäkrings-
register undantagsbevaras enligt samma princip som för socialtjänstakter. 
Denna ordning upphörde 1998, efter vilket undantagsbevarandet i stället 
delegerades till Riksarkivet efter samråd med Riksförsäkringsverket.123 De 
undantag som snart beslutades gällde dock utvalda registeruppgifter i sin 
helhet, inte bara i intensivdataområdena.124 

Som nämnts föreslog Arkivutredningen att modellen med intensivdata-
områden till stor del skulle verkställas genom Riksarkivets föreskrifter. 
Därför kom också olika projekt inom Riksarkivet att mer i detalj förbereda 
eventuellt urvalsbevarande under åren runt 1990. I det så kallade Kartlägg-
ningsprojektet inom Riksarkivet var syftet att utreda möjliga arkivserier 
för urvalsbevarande av olika slag, med basis i en fördjupad inventering av 
arkivserier i Stockholms och Uppsala län, vilken skulle analyseras 
tillsammans med en tidigare inventering i Örebro län.125 Målet var att 
”tillgodose olika forskningsinriktningars behov” och med det inkluderades 
”inte minst genealogisk och lokalhistorisk forskning”, vilket sades vara i 
linje med Arkivutredningens intentioner rörande arkivinstitutionernas 
uppgifter.126 Den fylliga slutrapporten från april 1990 gick igenom bland 
annat tidigare utredningars olika förslag om intensivdataområden. Region-
ala urval så som föreslagits skulle kunna omöjliggöra många forsknings-
uppgifter, och om modellen ändå skulle genomföras måste den utredas 

                                                        
121 Prop. 1989/90:72, s. 50–56 (citat s. 55). 
122 Gäller deklarationer fr.o.m. 1972; de äldre bevaras i sin helhet. SFS 1993:1104, 3 § 
(ändr. av SFS 1990:1237); SFS 1993:1105, 1 §; SFS 2001:1227, 19 kap. 4 §; SFS 
2001:1244, 12 kap. 2 §; SFS 2011:1261, 20 kap. 2 §. Likaså undantagsbevarande av 
uppgifter i regionala skatteregister rörande samma institutioners deklarationer i inten-
sivdataområdena: SFS 1994:1969 (ändr. av SFS 1980:556), 8 §; SFS 2001:588, 20 §. 
123 SFS 1993:747, 20 §; SFS 1993:836, 2 §; SFS 1997:934, 19 §; SFS 1998:1576, 12 §. 
124 RA-MS 2000:27, bilaga till 2 §. 
125 Minnesanteckningar 1988-11-01 (citat s. 1), Riksarkivets protokoll 1988-11-09 och 
projektplan 1988-10-31: Dnr 1213-88-50, F1D:101, RA/YH. 
126 Projektplan 1988-10-31, s. 2, Dnr 1213-88-50, F1D:101, RA/YH. 
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ännu mer i samarbete med forskare, och planeringen av arkivbildningen 
från grunden måste styras upp mer.127 

Ett halvår senare, hösten 1990, sattes ett gallringspolicyprojekt igång 
inom Riksarkivet. I uppdraget ingick att projektet skulle behandla frågorna 
om urvalsbevarande, inte minst med bakgrund i att arkivpropositionen 
pekat ut att Riksarkivet skulle verka samordnande mellan olika myndig-
heter.128 I fråga om urvalsbevarande inskärpte projektgruppen i sin första 
rapport i januari 1991 att man skulle undvika att följa trender inom forsk-
ningen när man utarbetade bevarandeprinciper. Den tog upp de samhälls-
vetenskapliga och kvantitativa metoder som var på modet under 1960- och 
1970-talen som ett exempel, vilket drivit fram just idéerna om intensiv-
dataområden: ”När nu forskningstrenden har vänt, återstår ett antal gall-
ringsbeslut som innebar att endast 5–10 % av individerna kan studeras.”129 

Därefter fick projektgruppen ett nytt uppdrag, att närmare utreda 
urvalsfrågorna med utgångspunkt i de fastslagna intensivdataområdena i 
arkivpropositionen. Nu skulle gruppen utreda för vilka handlingar som 
urvalsbevarande vore lämpligt, utöver den redan beslutade ordningen för 
socialtjänstens akter. Gruppen uppmanades också att ha ett övergripande 
perspektiv där även arkiv på kommunal och enskild nivå togs med. I 
projektgruppen kom därför representanter för Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet att ingå.130 Rapporten blev klar i mars 1992, och där 
gjordes en principiell markering mot urvalsbevarandet i avmätta ordalag. 
Återigen betonades att urvalsgallring innebär att ”möjligheterna att forska 
om enskilda objekt eller individer kraftigt minskar”, och att den bara 
egentligen kunde användas ”för material där sådan forskning anses mindre 
trolig”. I annat fall skulle metoden innebära en (olycklig) prioritering för 
”en viss inriktning hos den kommande forskningen”.131 

Rapporten menade också att det var tveksamt om urvalsbevarande borde 
tillämpas i kommuner och landsting utan tvingande regler i form av 
lagstiftning eller bindande avtal. Vad beträffade enskilda arkiv sades det 
                                                        
127 ”Intensivdataområden och individbaserat urval: slutrapport” (1990-04-01), s. 6–38 
och 47–52, Dnr 1213-88-50, F1D:101, RA/YH. 
128 Riksarkivet, protokoll 1990-10-17, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. Se även kap. 
4. 
129 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 6–7 (citat s. 6) och 21–24, Dnr 
124-91-32, F1D:184, RA/YH. Se även kap. 4: vissa remissyttranden påpekade en viss 
trendmedvetenhet även i gruppens förslag till policy. 
130 Riksarkivet protokoll 1991-04-24 och rapport 1992-03-18, s. 3, i Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. 
131 Rapport 1992-03-18, s. 5, i Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 



 116 
 

snarast handla om att rädda det som räddas går. När det gällde existerande 
typarkiv borde den metoden avvecklas – bland annat med argumentet att 
materialet i fråga knappt alls hade använts för forskning. Rapporten ut-
mynnade i en ”allmän policy” som uttalade att metoderna med intensiv-
dataområden och individurval borde användas endast med försiktighet, 
och endast när alternativet vore total gallring. Det betonades också att man 
först måste pröva andra alternativ till gallring, såsom miniatyrisering och 
uppstyrd arkivbildning.132 

Rapporten gav ändå några förslag på arkivserier i statlig, kommunal och 
enskild sektor som eventuellt kunde vara tänkbara för urvalsbevarande. 
Vissa mindre viktiga akter hos försäkringskassorna kunde bli föremål för 
datumurval, liksom akter över arbetssökande hos arbetsförmedlingarna. I 
flera fall uppmanade rapporten att tidigare urvalsbevarande ersattes med 
totalbevarande då materialet handlade om enskilda individer, såsom 
tingsrätternas brottmålsakter. I kommunal sektor föreslogs totalbevarande 
av alla socialtjänstakter fram till 1981, och likaså av patientjournaler i 
pappersformat. Vad gällde enskild sektor konstaterades att för person- och 
föreningsarkiv var gallringsfrågan och därmed urvalsfrågorna av mindre 
intresse, eftersom det gällde att över huvud taget rädda något material för 
eftervärlden. För företagsarkiv vore geografiska urval nästintill omöjliga 
av rent organisatoriska skäl.133 

I den följande remissomgången där såväl arkivinstitutioner, andra 
myndigheter, kommuner och forskarrepresentanter deltog, är det svårt att 
finna något mer uttalat försvar för tanken att organisera urvalsbevarandet 
mer enhetligt än vad rapporten antydde. De rent praktiska problemen 
dominerade diskussionen, exempelvis i vad mån den kommunala arkiv-
bildningen skulle kunna göras lite mer systematisk genom stöd från 
Kommun- och Landstingsförbunden och Samrådsgruppen för kommunala 
arkivfrågor.134 

I den slutgiltiga gallrings- och bevarandepolicyn från 1995 var tonen 
fortsatt föga entusiastisk beträffande urvalsbevarande. Detta beskrevs som 
något som endast skulle göras ”med stor försiktighet”. Policyn rekommen-

                                                        
132 Rapport 1992-03-18, s. 16–18, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. Se även ”Beva-
rande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 13 och 24–25, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
133 Rapport 1992-03-18, s. 11–17, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
134 Remissammanställning 1993-05-26, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
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derade också samma individurval som i existerande föreskrifter, och 
påpekade möjligheten att använda intensivdataområdena.135 

Vad blev då resultatet av urvalsbevarande enligt 1990 års principer i 
Riksarkivets specifika föreskrifter för statliga myndigheter? De har införts 
i ett antal föreskrifter i RA-MS-serien.136 I första hand har det skett i direkt 
anslutning till lagar och förordningar, såsom taxeringspromemorior rör-
ande aktiebolag och ekonomiska föreningar hos skattemyndigheterna.137 I 
några fall har Riksarkivets föreskrifter gällt andra områden. Inte minst har 
modellen med intensivdataområdena använts för olika socialförsäkrings-
ärenden. Förutom det ovannämnda undantagsbevarandet av uppgifter i 
sjukförsäkringsregister, hade det i Riksarkivets föreskrifter för Riksförsäk-
ringsverket och de allmänna försäkringskassorna – från 2005 Försäkrings-
kassan – föreskrivits urvalsbevarande på samma sätt för en rad olika typer 
av handlingar såsom ärenden om sjukpenning, bostadsbidrag med mera.138 
I övrigt beslöts om bevarande i de fyra intensivdataområdena av tekniska 
akter i samband med vissa låne- och bidragsbeslut vid länsbostadsnämnd-
erna och senare Boverket, liksom vissa typarkiv från kronofogdemyndig-
heterna.139 Efter millennieskiftet har emellertid de geografiska urvalen i 
Riksarkivets gallringsföreskrifter tenderat att ersättas med digitalt total-
bevarande av vissa uppgifter.140 

Ett mycket kortlivat försök gjordes också runt millennieskiftet att 
urvalsbevara B-uppsatser vid universitet och högskolor, här endast datum-
                                                        
135 Bevarandet av nutiden (1995), s. 10–11. 
136 Nedanstående har uppnåtts genom ordsökning i gallringsbesluten. Jfr P. Elfner, 
”Gallringsanalys: inventering av föreskrifter och råd om gallring i offentlig förvaltning” 
(2012-05-31), s. 7 och 25–27, Dnr 20-2012/1103, RA/YH. 
137 Bevarande i intensivdataområdena: RA-MS 1992:39 (upphävd RA-MS 2010:77). 
138 Både datumurval och geografiskt urval: RA-MS 1993:25; RA-MS 1993:39; RA-MS 
1995:9, RA-MS 1996:73 (ändrad 1998:16, 1999:29, 2000:27 och 2004:51). Endast 
datumurval: RA-MS 1992:66 (vissa äldre arbetsgivardossiéer); RA-MS 1994:48, 
förnyad genom RA-MS 1994:52 (ändrad 1995:11), upphävd genom RA-MS 1996:73. 
139  RAG 1991:59; RA-MS 1993:27; RA-MS 1994:65; RA-MS 1995:66; RA-MS 
2011:54 (ännu giltig 2018). Se även RA-MS 1996:20, vars påbjudna bevarande i 
intensivdataområdena genom ändring RA-MS 2003:53 återgick till bevarande av var 
hundrade akt enligt RAG 384. Bevarande av typarkiv från kronofogdemyndigheter i 
intensivdataområdena: RA-MS 1991:7 (ändring av RAG 1989:30 varigenom vissa län 
togs bort), upphävd genom RA-MS 2010:77. 
140 År 2000 togs urvalsbevarandet bort för bostadsbidragsakter, där i stället uppgifterna 
i socialförsäkringsregistret totalbevarades: RA-MS 2000:27, bilaga till 2 §. Enligt RA-
MS 2006:16 fortsatte reglerna att gälla för Försäkringskassan, men 2018 ersattes 
föreskriften med en ny som helt saknar urvalsbevarande – i stället bevaras samtliga 
uppgifter om underhållsstöd, sjukpenning m.m. RA-MS 2018:21 och RA-MS 2018:23. 
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urval (5, 15 och 25), inte regionurval, men detta ledde snabbt till protester 
och togs bort efter ett knappt år.141 Just denna episod ger tydligt vid handen 
att urvalsmodellen togs till lite på en höft och med kort betänketid. Urvals-
bevarande av verifikationer nämndes också som en möjlighet när före-
skriften RA-FS 2004:3 om räkenskapshandlingar bereddes och beslutades: 
i utredningsmaterialet nämndes just intensivdataområden som en tänkbar 
modell för kommande beslut om gallringsundantag från Riksarkivet.142 

Många nyare föreskrifter som reglerar urvalsbevarande är snarare 
avsedda att iaktta kontinuitet med äldre urvalspraktiker än 1990 års modell 
för socialtjänstakter. Datumurval och typarkiv har exempelvis valts för 
urvalsbevarande av vissa brottmålshandlingar för särskilt högfrekventa 
brott, där man kombinerar datumurval (på brottsanmälan, inte på 
individers födelsedatum) med ett geografiskt urval där Jönköping sedan 
decennier varit typarkiv för flera myndigheter på rättsområdet.143 Ett annat 
exempel på kontinuitet är urvalsbevarandet av handlingar om studiestöd, 
där vissa handlingar och akter bevarades för personer födda första eller 
femtonde i varje månad. Systemet ersattes 2013 av ett totalbevarande av 
utvalda uppgifter ur Centrala Studiestödsnämndens register.144 Det finns 
sålunda en allmän tendens att urvalsbevarandet minskat efter 2000, ofta 
genom att uppgifter i stället bevaras i sin helhet digitalt. I de projekt som 
utredde en ny gallrings- och bevarandepolicy runt 2010 ifrågasatte den 
första förstudien om inte ”geografiska urval” borde överges till förmån för 
”registrering av geografiska data i informationssystem”. Dessförinnan 
hade det konstaterats att det var få forskare som var intresserade av de 
bevarade deklarationerna och länsbostadsnämndernas material. 145  I 
slutrapporten från den fördjupade förstudien var också domen hård över 
urvalsbevarandet på geografiska grunder. Metoden ansågs ha ”dött ut av 
sig själv”, och där den var kvar – framför allt i socialtjänstlagstiftningen –

                                                        
141  Några remissinstanser föreslog urvalsbevarande i intensivdataområden, t.ex. 
Högskolan i Kalmar, 1999-08-23, Dnr 31-441-99, F3BA:336, RA/YH. RA-MS 2000:43; 
RA-MS 2001:46; se vidare i kap. 5. 
142 Föredragnings-PM 2004-10-18, s. 6, Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH; RA-FS 
2004:3, 3 §; Bevarande av räkenskaper (2005), s. 7. 
143 RA-MS 1998:56 och RA-MS 1998:57, dock upphävt genom RA-MS 2008:83 och 
RA-MS 2008:84. 
144 RAG 711–713 (1979); RA-MS 2000:17; RA-MS 2013:6. Regionala urval hade 
diskuterats inför 1979 års beslut, men avfärdats då studenter ofta bytte studieort: 
”Urvalsmetoder vid gallring” (1985-07-09), Dnr 814-85-32, F1D:34, RA/YH. 
145 Förstudie 2009-10-05, s. 1, Dnr 20-2008/4630, [F1F], RA/YH; Rapport steg 1 2011-
06-22, s. 113, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 



 119 
 

påtalades att Riksarkivet länge varit motståndare mot den tvingande etiska 
gallringen, vilket gjorde det svårt att berättiga även detta.146 

Urvalsbevarande i kommuner och landsting 
Från 1991 är urvalsbevarandet som nämnts reglerat i socialtjänstlagen – 
handlingar som ju gäller kommunerna. Därigenom är såväl gallring som 
bevarande strikt reglerat för personakter som gäller tiden från 1982 och 
framåt. Modellen utsträcktes också 2005 till verksamheten enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i samband med att 
dokumentationskrav då infördes i assistansverksamheten enligt samma 
modell som i socialtjänstlagen. Därför ansågs motsvarande regler om 
gallring och bevarande behöva införas: generell gallring efter fem år, men 
undantag av rättssäkerhetsskäl för placeringsärenden och för forsknings-
skäl på samma sätt som enligt socialtjänstlagen.147 Såväl vad gäller LSS-
akter och socialtjänstakter utvidgades också urvalsbevarandet för forsk-
ningens behov från 1 april 2008 till enskild verksamhet. Ett förslag från 
Socialstyrelsen ville begränsa det till för personer födda den femte, femt-
onde och tjugofemte i varje månad, men regeringen gick i propositionen 
på Riksarkivets linje: även intensivdataområdena skulle inkluderas precis 
som vad gällde socialtjänst- och LSS-akter.148 Det är principiellt intressant 
att intensivdataområdena så sent som 2008 aktivt aktualiserats. 

I övrigt har kommuner och landsting kunnat göra som de själva velat, 
men som vi sett var det en återkommande punkt i diskussionerna från 
1970-talet och framåt om hur samordning skulle kunna ske mellan statlig 
och kommunal sektor. Det fanns också en stor skepsis inför möjligheterna 
att åstadkomma detta utan tvingande lagstiftning och/eller ordentlig 
ekonomisk gottgörelse. Eftersom detta egentligen aldrig kom till stånd, har 
i stället en viss roll kommit att spelas av rådgivningen till kommuner och 
landsting från Riksarkivet och Samrådsgruppen för kommunala arkiv-
frågor. 

                                                        
146  Slutrapport 2012-06-19, s. 27, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. I en tidigare rapport 
menades att urvalsbevarande ”utgör exempel på tillämpningar för bevarande och gall-
ring som kan betraktas som avvikelser från detta arkivteoretiska grundantagande [att 
bevara handlingar enligt sin ursprungliga kontext] till förmån för tanken om just kultur-
arv och historiebruk”: Rapport steg 1 2011-06-22, s. 85, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
147 Prop. 2004/05:39; LSS (2005), 21c och 21d §; FSS (2005), 12 §. 
148 SoL (2007), 7 kap. 3a §; SoF (2007), 7 kap. 2 §; LSS (2007), 23a och 23b §; FSS 
(2007), 12 §. 
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Ett sådant fall har gällt socialtjänstens personakter för tiden fram till 
1981, där ett gallringsråd från 1991 förordade bevarande åtminstone för 
det äldsta materialet före 1937, medan gallring kunde ske för tidsperioden 
1937–1991 – in den mån det var praktiskt görbart eftersom exempelvis 
gallringsbara handlingar kunde vara inbundna på sådant sätt att de inte 
kunde skiljas ut.149 

Patientjournaler är också ett fall där rådgivningen till landstingen strävat 
efter att komplettera det som uttalats i lagar och förordningar. Enligt 
patientjournallagen som trädde i kraft 1986 måste patientjournaler normalt 
sett sparas i tre år, men däremot minst tio år i vissa fall där det ansågs 
berättigat av rättssäkerhetsskäl, men också av forskningsskäl för alla pers-
oner födda femte, femtonde eller tjugofemte.150 Arkivpropositionen 1990 
uttalade att det behövdes fortsatta utredningar om huruvida journaler borde 
bevaras längre tid, såväl av säkerhetsskäl som för forskningsändamål.151 

När Riksarkivet utfärdade råd om patientjournaler 1994, förordades 
dock ett generellt bevarande av journaler förda av läkare, även om vissa 
handlingar kunde plockgallras om de inte behövdes vare sig för vård eller 
forskning. Kommunerna rekommenderades också att totalbevara elev-
hälsovårdsjournaler och skolpsykologjournaler. 152  Men om detta total-
bevarande inte skulle vara möjligt, förordades en ”minimibevarandenivå” 
som var densamma som i socialtjänstlagen: totalt bevarande för all framtid 
i intensivdataområdena och i individurvalet.153 I och med den nya patient-
datalagen 2008 ökades det generella bevarandet av patientjournaler till 
minst tio år, varigenom den tidigare lagstiftningens regler om förlängt 
bevarande upphörde.154 Dessförinnan hade Riksarkivet 2003 utfärdat råd i 
vilka kommuner och landsting tills rekommenderades att upphöra med all 

                                                        
149 Gallringsråd 5 uppl. 1 (1991), s. 37. 
150 Prop. 1984/85:189; PjL (1985), 8 §; SFS 1986:203, 1 § (bevarande av forskningsskäl 
behövde dock inte göras om det var ”uppenbart” att handlingarna ”saknar betydelse för 
forskningsändamål”). 
151 Prop. 1989/90:72, s. 53–55. 
152 Gallringsråd 6 uppl. 1 (1994), s. 8–10. 
153 Vad gäller diagnostiska prov och skolmognadsjournaler föreslogs bevarande helt 
enligt socialtjänstlagens modell, dvs. gallring fem år efter avslutad skolgång om eleven 
inte var född 5, 15 eller 25 och inte bodde i intensivdataområdena. RA-FS 1992:3, s. 4 
och 6; Gallringsråd 6 uppl. 1 (1994), s. 8–14; Gallringsråd 2 uppl. 2 (1994), s. 66–67; 
RA-FS 1994:8, s. 32; RA-FS 2002:2, s. 31. 
154 PDL (2008), 3 kap. 17 §. Enligt 8 kap. 4 § har patient rätt att ansöka om att ens 
journal förstörs. Socialstyrelsen fick enligt PDF (2008), 4 § möjlighet att föreskriva 
förlängt bevarande för vissa journaler. 
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gallring i avvaktan på ny patientjournallag.155 I de råd som sedan Samråds-
gruppen för kommunala arkivfrågor utfärdade på nytt 2007, rekommende-
rades i princip totalbevarande, bland annat för att materialet nu digital-
iserades och därmed inte ansågs lika kostsamt att bevara – även om viss 
gallring kunde accepteras av exempelvis handlingar av tillfällig karaktär 
eller om materialet var skadat. Urvalsbevarande hade dock nu försvunnit 
från rådgivningen rörande patientjournaler.156 

Vidare har Riksarkivet i sin rådgivning till kommuner och landsting från 
1994 förordat urvalsbevarande på vissa handlingar i skolväsendet enligt 
modellen från socialtjänstlagen, på exempelvis elevakter/åtgärdprogram 
liksom vissa standardprov och centrala prov (proven i svenska skulle dock 
sparas överallt, för att upprätthålla kontinuiteten från 1970-talets 
föreskrifter för student- och realexamenskrivningar). I 2011 års upplaga 
frångicks dock modellen: endast proven på svenska skulle fortsätta bevaras 
medan allt annat kunde gallras efter fem år.157 Även alla övriga rekommen-
dationer om schematiskt urvalsbevarande har försvunnit ur gallringsråden 
efter 2000, varför endast de lagstadgade urvalen rörande socialtjänstens 
och LSS-verksamheternas personakter återstår.158 

Delsammanfattning 
Både i samtiden – men kanske ännu mer i efterhand – har det hävdats att 
modellen med urvalsbevarande är problematisk och att den avspeglar en 
vetenskapssyn som passade väl tillsammans med den mer ekonomiskt 
betingade viljan att gallra.159 

Det har varit en tydlig kamp mellan olika grupperingar och intressen. 
Till att börja med olika vetenskapliga fält, där det lite grovt kan skiljas 
mellan å ena sidan en humanistisk och å andra sidan en samhällsveten-
                                                        
155 RA-FS 2003:4. 
156 Gallringsråd 6 uppl. 2 (2007), s. 37–40. 
157 RAG 329 (1972); RAG 411 (1974); Gallringsråd 2 uppl. 2 (1994), s. 68 och uppl. 
3b (2003), s. 86; Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (2010); Gallringsråd 2 
uppl. 4 (2011), s. 10. 
158 Råden om förlängt bevarande av patientjournaler försvann i Gallringsråd 6 uppl. 2 
(2007), och likaså råden om urvalsbevarande av bostadsbidragsakter och bostads-
låneakter i Gallringsråd 7 uppl. 2 (2014). För de sistnämnda hade föreslagits bevarande 
enligt socialtjänstlagens modell för akter från 1948 till 1980 (Gallringsråd 7 uppl. 1 
(1995), s. 51); urvalet av bostadsbidragsakter för personer födda den femtonde kunde 
dock härledas från 1977: RA-FS 1995:2, s. 22–23. 
159 Norman 2004, s. 24–25; se även Fryksén 2002, s. 111–112. 
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skaplig inriktning. I ena fallet framhölls betydelsen av att kunna följa indi-
vider som sådana, och i det andra betraktades individer mer som element i 
en komplex samhällsväv där det för Torsten Hägerstrand och likasinnade 
snarast var väven i sig som var det intressanta. De som drev på urvalsbe-
varandet hade stor tilltro till exakthet i vetenskapen, och vände sig mot 
praktiker i arkivvärderingen som präglats av ”tyckande” och ”intuition”. 

Den etiska gallringens förespråkare kan sägas ha aktualiserat ett starkt 
inslag av den politiska dimensionen av historiskt förhållningssätt, men 
detsamma gäller dem som var motståndare till tvångsgallring eftersom det 
befarades leda till tillrättalagd bild av historien, liksom till att bevis undan-
röjdes för missförhållanden i det förgångna. 

Bland urvalsbevarandets förespråkare fanns en stark dragning åt den 
kognitiva polen: arkiven skulle främst bevara material för den vetenskap-
liga forskningens skull. Sann vetenskaplig forskning skulle också ägna sig 
åt strukturer, inte åt enskilda individer eller unika platser. De akademiska 
forskare som förfäktade det senare kunde gå i allians med de amatörforsk-
are som nog desto mera lutade mot den estetiska dimensionen i intresset 
för det förflutna. Men även där fanns ett politiskt drag: arkiven måste vara 
demokratiska, alla ska ha lika stor rätt att representeras däri. 

De långvariga diskussionerna om geografiskt urvalsbevarande förlorade 
gnistan tidigt – redan i början av 1980-talet – men tillräckligt mycket vilja 
att genomföra det fanns kvar för att metoden ändå kunde sjösättas från 
1991. Därigenom har den fått betydande konsekvenser får åtminstone 
några viktiga handlingskategorier, inte minst socialtjänstens personakter. 
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KAPITEL 4: Arkiven, kulturarvet och 
forskningen – ett nytt regelverk 1985–1995 
Historieskrivning var länge något som dominerades av akademiska forsk-
are, även om det både under 1800-talet och 1900-talets första hälft också 
fanns en rik flora av populärhistoria och historiskt inriktad skönlitteratur. 
Men på 1960- och 1970-talen föregick runtom i Västvärlden en övergrip-
ande breddning eller demokratisering av historieskrivningen. Då framhäv-
des betydelsen av att skriva historien underifrån, att lyfta fram underord-
nade grupper som kvinnor, invandrare och arbetare. Den dittillsvarande 
historieskrivningen ansågs mest ha handlat om en liten elit, kring vilken 
det fanns ett mer fullödigt källmaterial, medan det om de allra flesta 
människorna i samhället mest återstod arkivmaterial som registrerat hur de 
kommit i kontakt med myndigheter på skilda sätt. Idealet blev därför att i 
stället försöka beskriva de breda lagrens historia, och analysera de över-
gripande sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingslinjerna i sam-
hället. 

I allt högre grad realiserades också detta genom att såväl enskilda indi-
vider som underordnade grupper skrev och förde fram vad de uppfattade 
som sin egen historia – om arbetsplatsen, sin region, eller sin sociala grupp 
– ibland med explicit politisk udd men ofta med ett mer allmänt fokus på 
det lokala och individuella. I Sverige märktes detta genom en våg av 
amatörforskning i historia – släktforskning, hembygdsforskning och gräv 
där du står-studier, vilket också förde nya grupper till arkivinstitutionerna.1 
Som en följd av detta kom även de etablerade institutionerna inom 
kulturarvsområdet att i varierande grad förändras internt. 

Ska arkiven demokratiseras? 
De här strävandena att demokratisera historieskrivningen avspeglades på 
vissa håll i det internationella arkivväsendet, där en mer aktiv arkivarieroll 
började efterlysas. Historikern och statsvetaren Howard Zinn pläderade 
vid en nordamerikansk arkivkongress 1970 för att arkivarierna mer aktivt 
skulle korrigera det faktum att arkiven dittills dominerades av handlingar 

                                                        
1 Alzén 1996; Edquist 2009; Alzén 2011. 
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från de rika och mäktiga i staten, näringslivet och militären, medan de 
fattiga och svaga endast var skuggfigurer i arkiven. Några år senare skulle 
Zinn vara med om att mynta termen ”activist archivists” för denna anda.2 
Arkivarien Gerald Ham menade i en liknande anda 1975 att Schellenbergs 
approach, som lade stor vikt vid att förutse hur forskningen kunde ha 
användning av de handlingar som bevarades, hade mynnat ut i en urvals-
process som var slumpmässig, fragmenterad och okoordinerad, och som 
ofta avspeglade ”smala forskningsintressen” snarare än ”den mänskliga er-
farenhetens breda spektrum”.3 Därför skulle arkivarierna fylla i luckorna 
och bli ”historiska reportrar” för sin egen samtid, genom intervjuer eller 
fotografier för att komplettera de skrivna dokumenten, och detta skulle 
även rikta mot ”vanliga män och kvinnor”.4 

En annan pionjär för en ny syn på arkivvärderingen var den västtyske 
arkivarien Hans Booms, som i en uppmärksammad artikel 1972 vände sig 
mot själva proveniensprincipen, vilken han kopplade samman med stats-
idealismen, vilken lett till ett för stort fokus på institutionerna som sådana. 
Han ville inte att man skulle sluta ordna arkiv efter arkivbildare, men 
däremot att detta skulle ha sekundärt intresse. Det viktiga för arkiv-
väsendet vore att dokumentera alla aspekter av samhället i all sin komplex-
itet och mångfald. Därför skissade Booms upp konturerna av en sorts 
dokumentationsplan, med det yttersta målet att skapa en så bra och effektiv 
dokumentation som möjligt: 

Essentially, it remains for the archivist to determine which documents, 
regardless of their provenance, possess the optimum concentration of 
desired information so that a maximum of documentation is achieved with 
a minimum of documents.5 

I Sverige fick inte dessa mer arkivteoretiskt influerade diskussioner så stor 
uppmärksamhet förrän långt senare,6 men på ett mer allmänt plan fanns det 
gott om röster för att arkivväsendet borde gå hand i hand med en breddad 
bild av historien. Inom arbetarrörelsen inskärptes inte minst detta, som vi 
ska se. Ibland talades det också i termer av ”arkiv” i dessa sammanhang, 
om än i betydligt vidare mening. Ett exempel är Arkivet för folkets historia, 

                                                        
2 Ham 1975, s. 5 och 9; Zinn 1977; Greene 2013. 
3 Ham 1975, s. 8 (citat); Cook 1997, s. 29. 
4 Ham 1975, s. 9; jfr Blouin & Rosenberg 2011, s. 45–47. 
5 Booms (1972) 1987, s. 105. 
6 Se nedan kap. 6. 
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som bildades 1970 av bland annat yngre etnologer, ekonom- och agrar-
historiker. Det var dock knappast arkivväsendet i snävare mening som de 
hade i åtanke, utan snarast att bygga upp en samling av (kopierade) arkiv-
handlingar som på olika sätt dokumenterade de breda lagrens historia.7 

En breddning av synen på arkivens användare 
För arkivsektorns del aktualiserades nu på allvar frågan om vilka arkivens 
användare var, och hur verksamheten skulle anpassas därefter. Det gällde 
både frågor om tillgängliggörande av det existerande materialet, liksom 
problematiken kring arkivvärdering för framtiden. Diskussionerna om 
urvalsbevarande dominerades dock under 1970-talet och långt in på 1980-
talet av ett akademiskt forskarperspektiv. Ett längre citat från Samhälls-
dokumentation för framtiden, visar hur arkiven kunde beskrivas som något 
som endast berörde institutionerna själva och den vetenskapliga forsk-
ningen. På sin höjd tänktes möjligen övriga medborgare vara inbegripna 
på medellång sikt för ”granskning och kontroll av den offentliga verksam-
heten” och för att se efter sina egna juridiska rättigheter. Beträffande det 
riktigt långsiktiga bevarandet nämndes endast det akademiska forsknings-
intresset: 

På kort sikt betjänar nämligen arkiven i första hand myndigheter och insti-
tutioner i deras praktiska arbete. På denna grundval växer den offentliga 
arkivbildningen fram. Därefter äger arkivet betydelse för mer övergripande 
samhällsplanering, FoU, tillgodoseende av enskild och allmän rätt samt för 
att ge underlag för granskning och kontroll av den offentliga verksamheten. 
Först därefter kan strikt vetenskapliga forskningsintressen vinna beakt-
ande. På lång sikt däremot, då arkivens betydelse för organisation, planer-
ing, rättskipning och kontroll blivit inaktuella, kvarstår tillgodoseendet av 
de vetenskapliga behoven som primärt argument för långsiktigt bevarande 
av arkiverad information.8 

Denna allmänna tendens att i arkivvärderingsfrågor likställa externa 
användarbehov med akademiska forskare kunde också skönjas hos Nils 

                                                        
7 Se Edquist 2009, s. 242 och 291–292. 
8 Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 164–166, citat s. 166. De negativa aspekterna 
av intensivdataområden, som de annars stödde, anförs också med exempel från veten-
skapen – att bl.a. epidemiologisk forskning påtalat svårigheter att följa individer som 
flyttat (s. 179). I recensionen i Arkiv, samhälle och forskning påtalades denna tystnad 
om t.ex. lokalhistorisk forskning: Gidlöf 1983, s. 74 och 78. 
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Nilsson, när han i handboken Arkivkunskap (1973) diskuterade vilka som 
borde beröras i beslut om gallring och bevarande: endast vetenskapliga 
forskare nämns som alternativ till arkivbildare eller arkivväsende.9 Som 
redan framskymtat i föregående kapitel vände sig dock representanter för 
icke-akademisk forskning, enskilda arkivinstitutioner och med tiden även 
aktörer inom de statliga arkiven mot denna snäva inriktning mot 
akademiska forskningsbehov. 

Redan under 1970-talet ägnade sig många arkivinstitutioner alltmer åt 
utåtriktat arbete liksom åt hjälp till studiecirklar och amatörforskare. De 
började därigenom även anamma det breda forskarbegrepp som numera är 
karaktäristiskt för det svenska arkivväsendet, där forskare betyder alla 
typer av (externa) användare.10 Denna utveckling drev också på synen att 
man borde anta ett bredare grepp om vad som ska sparas för eftervärlden. 
Detta skedde samtidigt som arkiven också inkluderades i diskussionerna 
om kulturpolitik, om än på en något begränsad nivå. 

1970-talets kulturpoli t ik och arkiven  
Genom det som kallats 1974 års kulturpolitik blev just ”kulturpolitik” på 
allvar ett eget politikområde. Den grundlades genom den statliga 
utredningen Kulturrådets betänkande 1972, vilket sedan gick ut på remiss 
varefter regeringen lade fram tre propositioner 1974–1975.11 Betänkandet 
1972 tog upp arkivsektorn endast kortfattat, och utgick därmed från en 
relativt snäv definition av ”kultur”. Den inskärpte att arkivens uppgift i 
första hand handlade om samtida informationsförsörjning, då de utgjorde 
en förlängd del av förvaltningen. Eftersom dess kulturella roll framställdes 
som sekundär – att bevara kulturarv – menade utredningen att det inte 

                                                        
9 Nilsson N. 1973, s. 114–122. 
10 Se exempel och diskussion om ”Arkivens plats i kulturpolitiken” från och med Riks-
arkivet, landsarkiv och kommunala arkiv i Arkiven och forskningen (1978), s. 121–135. 
Om begreppet forskare i arkivsammanhang se Ds U 1984:6, s. 21–26. Förändringen 
avspeglades i instruktionerna till landsarkiven och Riksarkivet; de från 1965 talade om 
att främja och understödja ”vetenskaplig forskning” vilket 1977 ändrats till ”forskning”: 
SFS 1965:732, 2 §; SFS 1965:743, 6 §; SFS 1977:553, 2 §; 1977:554, 6 §. 
11 Tidigare forskning om kulturpolitik i Sverige har tenderat att behandla arkivväsendet 
på sin höjd kortfattat, t.ex. Nilsson S. 2003, s. 158–190; Harding 2007, s. 201–203. Jfr 
Klockar Linder 2014; Jacobsson 2014; Frenander 2014. Detta bör tolkas som en 
avspegling av att arkiven spelat en biroll i kulturpolitiken jämfört med exempelvis 
bibliotek och museer. 
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behövdes något närmare samarbete mellan arkivväsendet och den övriga 
kultursektorn: 

Arkivväsendets främsta uppgift är i dag att ge service åt statsförvaltningen 
och forskningen. Till kulturområdet i den mening kulturrådet avser hör 
arkiven genom sin uppgift att bevara den skrivna (eller på annat sätt data-
burna) delen av kulturarvet. Detta knyter an till kulturrådets bevarandemål. 
Något starkt behov av nära samarbete med övriga kultursektorer föreligger 
enligt kulturrådets mening dock inte. Det saknas därför anledning att på 
central nivå föra samman ansvaret för arkiven med ansvaret för andra 
sektorer.12 

1974 års kulturproposition konstaterade att utredningen bara berört arkiv-
institutionerna ”avseende på central ledning för den statliga arkivsektorn”, 
och refererade ett antal remissyttranden som kritiserat den snäva 
behandlingen av arkiv. Krigsarkivet, Folkrörelsernas arkivförbund och 
Arbetarrörelsens arkiv betonade på olika sätt att även icke-statliga arkivs 
ställning borde undersökts närmare, och de två sistnämnda bestred också 
utredningens påstående att arkiven inte behövde närmare samarbete med 
övriga kultursektorer. Propositionen förde därför fram som konkret förslag 
att Riksarkivet skulle få en breddad styrelse med representanter från bland 
annat kommuner och organisationer.13 

Kulturutredningen nämnde också de statsbidrag som samtidigt höll på 
införas till folkrörelsearkiven: dessa var ett uttryck för ett ökat intresse för 
den moderna demokratins framväxt.14 Detta hade ABF särskilt betonat i 
sitt remissyttrande, där man under rubriken ”Bevarandet av äldre kultur” 
poängterade att kulturminnesvården dittills alltför ensidigt betonat bonde-
kultur och högreståndskultur, medan ”hantverkets och industriepokernas 
kultur fått en ganska undanskymd plats”. Dessa delar av kulturen var sär-
skilt viktiga att uppmärksammas, vilket föranledde ABF att lägga särskild 
vikt vid arkivfrågorna och betona att inte minst folkrörelsearkiven behövde 
ytterligare (ekonomiska) resurser för att trygga den framtida forskningen 
om de samtida folkrörelserna.15 

Hur togs då frågorna om kulturpolitik upp inom arkivsektorn? I Arkiv, 
samhälle och forskning är frågan i stort sett frånvarande under 1970-talet, 

                                                        
12 SOU 1972:66, s. 405–406 (citat s. 405). 
13 Prop. 1974:28, s. 201 (citat), 235, 357–359, 376 och 384–385. 
14 Prop. 1974:28, s. 358. 
15 ABF och Kulturrådets förslag Ny kulturpolitik (1973), s. 23. 
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själva termen kulturpolitik togs endast upp i indirekta sammanhang.16 
Däremot behandlade Nils Nilsson arkiven och kulturpolitiken lite mer 
principiellt i sin bok Arkiven och informationssamhället (1976). Han 
påtalade där att arkiven, för att uppfylla de av 1974 års kulturpolitiska mål 
som handlade om att garantera tillvaratagandet och levandegörandet av 
äldre tiders kultur, framför allt borde bli bättre på att ta hand om icke-
vetenskapliga forskare. Det kunde ske genom serviceinsatser såsom ”hjälp 
med materialsökning och källkritiska analyser”, men även ökade insatser 
för utställningar, utlån av handlingar och mikrofilmning. Nilsson betonade 
dock även att några av kulturpolitikens mer samtidsinriktade mål också var 
av relevans för arkiven, exempelvis de om yttrandefrihet. Exempelvis 
poängterade han att moderna arkivhandlingar borde bli mer kända för 
medborgarna: 

En utveckling i den riktningen kan sägas innebära ett fullföljande av en 
grundsats, som lanserades redan under franska revolutionen och som där-
efter har varit av största betydelse för arkivväsendets utveckling: tillgången 
till arkiven skall vara en rättighet för medborgarna, inte ett privilegium för 
ett fåtal. Hittills har det framför allt varit forskarna, som dragit nytta av 
denna princip. I stigande omfattning måste den komma också det offentliga 
meningsutbytet till godo. 

Dessutom kunde arkiven bidra till medborgares skapande aktivitet i till 
exempel studiecirklar, men också decentralisering (genom exempelvis 
utlån) och att tillgodose eftersatta gruppers behov (”bl a genom att doku-
mentera dessa gruppers svårigheter och orsakerna till dem”).17 Detta skulle 
dock inte enligt Nilsson innebära att ambitionerna för bevarandet behövde 
utökas. Det mål om allsidighet som fanns i kulturpolitiken fanns nämligen 
redan inom den vetenskapliga forskningen. En eventuell anpassning till 
bredare gruppers intressen i frågor om bevarande och gallring skulle där-
med inte behövas.18 

Sålunda hade arkivens kulturella dimension och deras roll att bistå den 
vetenskapliga forskningen samma konsekvens: båda innebar allsidighet 

                                                        
16  Ordsökning på ”kulturpolitik”, ”kulturutredningen”, ”kulturrådet” och ”kultur-
politisk” i Arkiv, samhälle och forskning, som digitaliserats t.o.m. 2009. 
17 Nilsson N. 1976, s. 86–93, citat s. 89, 91 och 93. 
18 Nilsson N. 1976, s. 92. Se även C. Gränström i Arkiven och forskningen (1978), s. 
122–124, där det konstateras att arkiven sökte uppfylla kulturpolitikens mål att bevara 
äldre kultur, men att det ej funnits resurser att uppfylla övriga mål såsom decentra-
lisering, motverkande av kommersialism och insatser för eftersatta grupper. 
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och öppenhet för största möjliga spridning av användarintressen. En 
liknande glidning eller överlappning mellan ett vidgat forskningsbegrepp 
och kulturpolitiska målsättningar märktes senare i utredningen Samhällets 
arkivproblem 1981: 

Forskningens primära krav på arkivmyndigheterna är att ett representativt 
källmaterial bevaras och att detta material är så ordnat och förtecknat att 
det är tillgängligt. 

Forskningens anspråk på att uppgifter bevaras är i princip oändliga i 
tiden. Detta förhållande skiljer dem från de övriga typer av anspråk, som 
andra intressenter riktar mot arkivmyndigheterna. Arbetsgruppen vill 
betona detta eftersom det innebär att det långsiktiga bevarandemål som 
gäller för arkivverksamheten i huvudsak kan sägas vara ett uttryck för 
ambitionen att tillgodose forskningens behov i vid mening. Samma beva-
randemål återfinns bland riktlinjerna för den statliga kulturpolitiken.19 

Som jag återkommer till, kom det dock framgent att i olika sammanhang 
att råda en sorts dubbelhet i användningen av forskarbegreppet. Å ena 
sidan inskärptes alltmer att ”forskare” i arkiven skulle förstås som samtliga 
(externa) användare, inte bara vetenskapliga forskare. Å andra sidan blev 
det i praktiken ändå frågan om en inriktning på den akademiska 
forskningens behov – även om denna breddats från en äldre inriktning på 
politisk-administrativ historieforskning. 

Arkivlagen och kulturarvet 
Det sena 1980-talets statliga arkivutredningar lade stor vikt vid frågorna 
om arkivväsendets målgrupper. Tidigare forskning har också lyft fram ett 
skifte i 1980-talets arkivpolitik från en tidigare inriktning på att serva 
vetenskaplig forskning och kontorsrationalisering till ett bredare fokus på 
kulturarv och vidare användargrupper.20 I yttrandet Arkiv för individ och 
miljö (1987) skedde det främst genom att utredaren inskärpte att man bör 
beakta att arkivens användare ingalunda bara är akademiker. Det konstate-
rades att de offentliga arkiven höll på att öppna sig för allmänheten och bli 
en del av kulturpolitiken, samtidigt som lokalhistorisk forskning och 
folkrörelseforskning fick allt större medborgerlig förankring: 
                                                        
19 Ds U 1981:21, s. 76. Se även s. 59 där 1974 års kulturpolitiska proposition citeras om 
att kulturpolitiken ska skydda yttrandefriheten samt ”garantera att äldre tiders kultur tas 
till vara och levandegörs”. 
20 Åström Iko 2003, s. 24–25; Gidlöf 2005a, s. 219; se även Rosengren 2016. 
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Utredningen vill också bredda synen på forskning och då speciellt forsk-
ning som kommer att utnyttja framtidens arkiv. Många data som inte är 
känsliga för enskilda personer kan föras ut till kommunala arkiv och göra 
dem till ännu bättre forskningsmiljöer för redan etablerade grupper, som 
”gräv där du står”-intresserade och släktforskare men även till nya intresse-
grupper som miljöforskare och teknikintresserade.21 

I utredningen nämndes också att värdena med att vårda arkiven – som var 
svåra att sätta en prislapp på – inte bara låg i nyttan för den akademiska 
forskningen utan att arkiven upprätthöll det öppna samhället genom att 
värna rätten och möjligheten till insyn. Men dessutom inskärptes värden 
såsom personlig identifikation och trygghet på ett sätt som var nytt för 
tiden. Arkiven ”medverkar […] till den kulturella identifikationen i landet 
och motverkar en känsla av främlingskap i ett alltmer komplext sam-
hälle”.22 

Denna identitetsretorik var tydlig i utredningen och bryter något mot 
direktiven, som mer entydigt efterlyste svar på frågorna om urvalsbeva-
rande.23 Den samtidigt pågående Arkivutredningen gjorde i slutbetänk-
andet Öppenhet och minne ingen lika tydlig definition av ”forskning” eller 
”forskare”, men klargjorde ändå att begreppen inte kunde begränsas till 
vetenskapsmän, eftersom texten skilde mellan ”akademiska forskare” å 
ena sidan och ”släkt- och hembygdsforskare” liksom ”amatörforskning” å 
den andra.24 

I arkivpropositionen fullföljdes detta genom en tydlig markering av att 
”forskningen” också inbegrep även de bredare användningar av arkiven 
som tänktes tillgodose ”personligt engagemang” och ”kulturintresse”. 
Konsekvensen blev att arkivens forskningsaspekt och kulturpolitiska 
aspekt var intimt sammankopplade: 

                                                        
21 SOU 1987:38, s. 10. Se även s. 13–14 och 69 (citat): ”När det gäller forskning som 
kräver arkivdata har utredningen under arbetets gång kommit att ge begreppet forskning 
en betydligt vidare tolkning än traditionell akademisk forskning. Arkivinstitutionerna 
bör enligt utredningens förmenande ges en betydligt större folklig och kulturell tyngd 
än de har för närvarande.” På s. 76 ges följande definition av ”forskning”: ”Studier och 
undersökningar som syftar till att klarlägga okända förhållanden. I arkivforskning ingår 
universitetsforskning i olika vetenskaper samt annan forskning som exempelvis genea-
logiska studier, lokalhistoriska studier eller gräv där du står-undersökningar.” 
22 SOU 1987:38, s. 36. 
23 Jfr Rosengren 2016. 
24 SOU 1988:11, s. 51, 59, 60 och 183–184. 
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Jämsides med att arkiven utnyttjas för professionellt bedriven och organi-
serad forskning finns det massiva folkliga utnyttjandet av arkiven av alla 
dem som vill veta mera om sin släkt- eller hembygdshistoria, om sin arbets-
plats eller som helt enkelt drivs av vetgirighet och kunskapssökande, utan 
att de för den skull behöver förutsättas ha någon specifik personlig anknyt-
ning till studieområdet. 

Sådan forskning och sådant kunskapssökande kan vad gäller resultat och 
vunna kunskaper många gånger jämföras med den professionella forsk-
ningen. Det är en självklarhet att också amatörforskning blir berikad av att 
bedrivas med vetenskapliga metoder. Samtidigt är det viktigt att en annan 
måttstock också anläggs – amatörforskningen som uttryck för personligt 
engagemang och kulturintresse. 

Arkiven har därmed en kulturpolitisk betydelse som inte kan avgränsas 
från dess betydelse för forskningen. När jag i fortsättningen talar om arkiv-
ens roll för forskningen inbegriper jag därför i detta även kulturpolitiska 
aspekter på arkiven.25 

Kulturarv och svenskhet  
Medan det från 1970-talet talats relativt ofta om arkivens kulturella eller 
kulturpolitiska aspekter, skedde under 1980-talets andra hälft en glidning 
mot att alltmer även tala om arkiven som kulturarv. Betänkandet Arkiv för 
individ och miljö (1987) använde begreppet ”kulturarv” en enda gång, 
närmast i förbigående.26 I den samtidigt pågående Arkivutredningen, som 
lämnade sitt betänkande Öppenhet och minne 1988, stod dock kulturarvet 
än mer i fokus – även om själva ordet inte användes mer än ett par gånger. 
Det fick i gengäld stor tyngd då det ingick i utredningens förslag till 
portalparagraf i den tilltänkta arkivlagen: ”Arkiv är en del av det nationella 
kulturarvet.”27 Detta var något som kom in i utredningen i ett sent skede. I 
ett tidigt förslag till arkivlag av Riksarkivet från november 1985 formu-
lerades motiven för varför arkiv ska sparas ganska prosaiskt, med tyngd-
punkten på mer eller mindre samtida nyttobehov av arkiven: 

Arkiv skall utgöra en resurs som informationskälla för medborgarna och 
det allmänna. Arkiv skall därför handhas effektivt, med tanke på samhällets 
och forskningens behov samt rätten att ta del av allmänna handlingar.28 

                                                        
25 Prop. 1989/90:72, s. 24 (citat), se även s. 42. 
26 SOU 1987:38, s. 21 (att bl.a. arkiven ”vårdar det svenska kulturarvet”). 
27 SOU 1988:11, s. 17. 
28 PM 1985-11-11, 3 §, Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 vol. 10), F4:31, 
RA/YH. 



 132 
 

Arkivutredningens dåvarande sekreterare Willi Barenthin invände i ett 
yttrande mot detta förslag, och att i stället arkivlagens mål ”från kultur- 
och forskningspolitisk” synpunkt borde inkludera både offentliga och 
enskilda arkiv genom en allmännare formulering.29 Även vissa landsarkiv 
kritiserade Riksarkivets första egna utkast 1985 för dess snäva inriktning 
endast på offentlig sektor och hänvisade till att Arkivutredningen skulle se 
över hela arkivsfären.30 

Arkivutredningens egna lagutkast från 1986 saknade dock formu-
leringar om vare sig forskning eller kultur som motiv för bevarande, vilket 
kritiserades av Riksarkivet. Mot utredningens förslag i september 1986 att 
arkiv skulle ha ”till ändamål att tillgodose rätten att ta del av allmänna 
handlingar och samhällets behov av information”, svarade Riksarkivet i 
november 1986 med en formulering där de fyra sista orden i citatet ändrats 
till ”behovet av information för förvaltning, forskning och kulturverk-
samhet”. Dessutom inskärptes att ”arkiv ska bevaras” för att uppnå detta.31 
I en något senare version var ändamålsparagrafen nästan intakt, men nu 
fanns också en tydligare paragraf med kriterier för gallring och bevarande, 
bland vilka hörde att ta hänsyn till ”de kulturpolitiska målen”. 

Arkiv skall vårdas och bevaras för att tillgodose rätten att ta del av 
allmänna handlingar och behovet av information för förvaltning, forskning 
och kulturverksamhet. [– – –] Gallring skall utföras under hänsynstagande 
till medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar, forskningens och 
förvaltningens tillgång till relevant material och de kulturpolitiska målen.32 

                                                        
29  Arkivutredningen till Riksarkivet 1985-12-05, Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 
1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
30 Landsarkivet i Vadstena 1985-12-12, s. 1. Ordvalet ”effektivt” kritiserades av t.ex. 
Landsarkivet i Göteborg (1985-11-27, s. 1) som menade att det signalerade gallring 
snarare än vård och bevarande (”det mest effektiva ur besparingssynpunkt är ju att för-
störa allt som är äldre än 25–30 år”), liksom Landsarkivet i Uppsala (1985-12-16, s. 1) 
som ansåg det onödigt och svårbegripligt. Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 
vol. 10), F4:31, RA/YH. 
31 [Arkivutredningen], ”Utkast till arkivlag” (1986-09-22); [Riksarkivet], ”Förslag till 
arkivlag (ArkL) och arkivförordning (ArkF)” (PM 1986-11-12). Se även jämförelse 
mellan Riksarkivets och Arkivutredningens förslag i ”Kommentarer till förslagen till ny 
arkivlag (Arkl 1986-02-25) och arkivförordning (ArkF 1986-02-05)” (1986-03-26). 
Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
32 Bilaga till PM 1987-07-30, 3 och 5 §, Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 
vol. 10), F4:31, RA/YH. Kopplingen till de kulturpolitiska målen framgick även i ett 
utkast till betänkande inför sammanträde 1986-10-29, s. 41–52: vol. 5, ARKU. 
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I december 1987 kom dock ett förslag som endast i mindre utsträckning 
skilde sig mot det slutgiltiga yttrandet två månader senare. Om fokus 
tidigare haft en rätt handfast koppling till kulturliv och kulturpolitik, 
resulterade det nu i det lite vagare och luftigare ”kulturarv”: 

Myndigheters arkiv skall bevaras och vårdas som en del av det nationella 
kulturarvet och för att tillgodose såväl rätten att ta del av allmänna 
handlingar som behovet av information för förvaltning och forskning. [– – 
–] Gallring av allmänna handlingar får ske men skall alltid utföras under 
hänsynstagande till medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar, 
rättsväsendets, forskningens och förvaltningens i övrigt tillgång till erford-
erligt material samt arkivets kulturhistoriska betydelse. Bestämmelser om 
gallring kan finnas i annan lag.33 

En viktig skillnad i det slutliga yttrandet var dock att portalparagrafen där 
inleddes med ”Arkiv är en del av det nationella kulturarvet”, vilket alltså 
implicerade att den även gällde enskilda arkiv.34 Termen ”det nationella 
kulturarvet” är påfallande stark, och har sin motsvarighet endast i ett par 
andra lagar och förordningar från 1980-talet och framåt.35 Detta var en del 
av en vidare internationell tendens. Den tidigare forskningen om minne, 
kulturarv och historiebruk har påvisat att 1980-talet inte bara i Sverige utan 
även i många andra länder präglades av en ökad upptagenhet vid ”kultur-
arvet” och vid den nationella identiteten. Medan 1960- och 1970-talen 
präglats av radikala sociala rörelser där historia och kulturarv betraktades 
som konfliktfyllda arenor, där underordnade grupper måste stiga fram för 
att berätta och befästa sin dittills dolda historia, kom pendeln under 1980- 
och 1990-talen att vändas mot en mer konsensusinriktad kulturarvsdiskurs, 
en kulturarvisering. Det som nu betonades var värdet av identitet, för 
nationen men också för mindre grupper, dock ur ett betydligt mindre 

                                                        
33 Förslag till arkivlag 1987-12-16, 1 och 5 §, Dnr 1368-87-50 vol. 9, F4:30, RA/YH. 
34 I övrigt gjordes endast mindre ändringar; ”förvaltning och forskning” hade utökats 
med ”rättsväsende”, och i gallringsparagrafen gjorde vissa språkliga redigeringar. SOU 
1988:11, s. 17–18. 
35 Lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål (SFS 1985:1104); sedan 
2000 införlivad i lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950), samt förordning om 
statliga byggnadsminnen m.m. (SFS 1988:1229). I övrigt i lag om Svenska kyrkan (SFS 
1998:1591) och statistiklagarna SFS 1995:606 och ersättaren SFS 2001:99; i samtliga 
fall gällande just arkivbildningen. 
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konfliktladdat perspektiv. Historien blev här ett självklart gott som kunde 
erbjuda identitet och trygghet.36 

Betänkandet Öppenhet och minne betonade arkivens kulturella dimen-
sion, och dessutom värdet av nationell identitet och svenskhet – något som 
tidigare sällan förekommit i arkivpolitiska sammanhang. Det framhölls 
också att svenskheten var viktig att lyfta fram på grund av de senaste årens 
utvecklingstendenser i samhället, och hänvisade som stöd för retoriken till 
att tidigare regeringspropositioner redan resonerat i liknande termer: 

För det första: kulturutbudet i vårt land riskerar genom informations-
teknologiens senaste landvinningar att monopoliseras av utomsvenska 
aktörer. Man behöver inte nödvändigtvis tala om en hotande ”kulturimperi-
alism”, inte heller finns anledning förneka att influenser utifrån bidrar till 
att vitalisera vårt lands kulturliv. Men rättmätig oro finns, som framhålls i 
regeringens proposition 1986/87:80, över att det utländska inflytandet blir 
alltför dominerande. Krympningen av avstånden och den huvudsakligen 
kommersiellt betingade ökningen av kulturutbudet kommer, sägs det 
vidare, att påverka språk och levnadsvanor hos befolkningen. Det finns en 
uppenbar risk för att nya mönster för segregering uppstår mellan de 
grupper och individer som kan hantera det alltmer abstrakta informations-
flödet och de som inte kan.37 

I utredningen framhölls vidare att det uppenbart var så att ”en renässans 
kan iakttagas för det svenska, för vår egen historia, till en del men inte helt 
som en reaktion mot inflytandet från nya kulturmönster”. I vida kretsar 
”och inte minst bland ungdomar framträder en markant känsla för vad som 
uppfattas som traditionellt svenskt, någon gång men inte särskilt ofta 
medvetet kontrasterat mot kosmopolitiska ingredienser i dagens 
samhälle”. Utredningstexten tänkte sig att en kompromiss eller balansläge 
skulle växa fram mellan de båda tendenserna – påverkan utifrån och 
orienteringen mot det svenska – och då måste det ”vara i linje med 
statsmakternas politik att söka så långt möjligt bevara mångfalden utan att 
därför avvisa insatserna till förmån för det svenska kulturarvet”.38 

                                                        
36 Gillis (red.) 1994; Lowenthal 1998; Samuel 1994; Samuel 1998; Walsh 1992; Smith 
& Waterton 2009; Beckman 1998; Grundberg 2000; Harding 2007; Edquist 2009. Om 
en liknande tendens i debatten kring folkbibliotek under början av 1990-talet, se 
Hedemark 2009, s. 110–117. 
37 SOU 1988:11, s. 36–37. Den citerade propositionen behandlade forskningspolitik: 
Prop. 1986/87:80, s. 44. 
38 SOU 1988:11, s. 37. 
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När betänkandet Öppenhet och minne betonade arkivens kulturella 
dimension, satte det in frågan i en samtida kontext av att det ansågs existera 
ett allmänt stärkt bevarandeintresse. De många rivningarna och liknande i 
städer ”drevs onödigt långt” även om, som utredningen diplomatiskt 
garderade; man måste förstå de beslutsfattare som växt upp i ”forna tiders 
fattigslum” och hade svårt att hemfalla åt nostalgi. Dessutom anfördes att 
kulturen – liksom arkiven – vid denna tid användes allt oftare som resurs 
för lokal och regional självkänsla och ekonomisk utveckling: 

[…] turismens betydelse regionalt, den starka betoningen av lokala eko-
nomiska initiativ, den ökade självtilliten eller åtminstone föreställningen 
om en ökad sådan i skilda bygder. Naturscenerier, arkeologiska fyndplats-
er, föremål och dokument – allt är föremål för ett nytt, stundom nymornat 
intresse ur bevarandets synvinkel.39 

Utredningen avspeglade därigenom den allmänna kulturarviseringen i 
förhållningssätten till det förflutna, som blev ett redskap inte bara för en-
skilda individers identitetsskapande, utan även som ett ekonomiskt lock-
medel i en föregivet postindustriell tid. Inom dessa ramar har kulturarvet 
– och kulturen överlag – alltså alltmer kommit att ses som en tillväxtmotor, 
som ”kreativa näringar”.40 

Vidare framhölls att dessa tendenser kunde väntas bestå under över-
skådlig tid, och att kulturpolitiken skulle säkra en önskvärd balans mellan 
dem. Jämte museer, bibliotek och frivilligorganisationer av olika slag 
skulle arkiven kunna få en stärkt position, och bidra ”till ökad förståelse 
av och kunskap om den spänning mellan olika tendenser som ovan 
berörts”. Utredningen tryckte på bevarandeintresset som ett självändamål, 
där arkivens urkunder och samlingar kunde jämföras med museernas 
föremål.41 

Även om ordet ”kulturarv” endast användes på ett fåtal ställen i betänk-
andet förutom förslaget till portalparagraf i arkivlagen,42 framhölls som 

                                                        
39 SOU 1988:11, s. 37–38. 
40 Hewison 1987; Walsh 1992, s. 135–147; Heldt Cassel 2003, s. 13–14; Aronsson 
2004, s. 226–243; Frenander 2014, kap. 7; Rindzevičiūtė 2016; Tomson 2016a; Tomson 
2016b. 
41 SOU 1988:11, s. 38; se även senare SOU 1995:84, s. 300. 
42 Förutom den ovan nämnda passagen om ”det svenska kulturarvet” (s. 37) nämns 
ordet endast i referatet av SFS 1985:1104 om skydd mot utförsel av vissa äldre 
kulturföremål som bl.a. tar upp äldre arkivhandlingar, och där det talas om föremål ”av 
stor betydelse för det nationella kulturarvet”. SOU 1988:11, s. 49. 
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påvisats samma tankevärld på andra sätt. Det kan noteras att i utrednings-
direktiven stod inget om kulturarvet, i stället var ”forskningens behov” en 
övergripande målsättning, och det var den stora volymtillväxten i arkiven 
som stod i centrum. Begreppet kom in i ett sent skede av utredningsarbetet 
och blev sedan kvar.43 Samtidigt gjorde utredningen klart att uppvärd-
eringen av kulturarvet inte behövde betyda att mer skulle sparas totalt sett, 
även om den i fråga om arkivens ekonomiska aspekter betonade att själva 
bevarandet kunde kosta mindre summor, medan värdet i den arkiverade 
informationen kunde uppgå till miljontals kronor, om det inte var ”oersätt-
ligt”.44  Öppenhet och minne inskärpte samtidigt att den hittillsvarande 
gallringen i stat och kommun ingalunda gick för långt utan låg på en rimlig 
nivå. Till skillnad från tidigare utredningar framhölls dock inte att mer 
borde gallras.45 

Det fanns sålunda något motstridiga tendenser i utredningens resone-
mang, alla lika tidstypiska. Dels framkom en demokratisk kulturpolitisk 
diskurs, med fokus på att så många som möjligt skulle komma i kontakt 
med arkiven liksom att enskilda arkiv skulle få ökat stöd, dels en 
identitetsdiskurs, där arkiven bar på ett stoff som stärker människors 
historiska identitet på skilda sätt. Detta samspelade med den krassare 
ekonomiska aspekten, där det som nämnts uttalades att bevarandet inte 
avsågs att öka. Talet om kulturarv och breda forskarintressen bör därmed 
ses mer som ideologiska markörer än som riktlinjer för graden av 
bevarande. På ett liknande sätt – som en ideologisk signal – kan man tolka 
utredningens tal om att arkiven utgjorde en ekonomisk tillgång för 
samhället, snarare än en belastning, som varit vanligt åren tidigare.46 

Utredningen åskådliggjorde dessutom den dubbelhet i identitets- eller 
kulturarvsdiskursen som andra forskare noterat rörande statlig musei- och 
kulturmiljöpolitiken under denna tid: å ena sidan ett bejakande av 
kulturens mångfald, å andra sidan en tendens att likställa kulturarv med det 
etniskt svenska.47 

                                                        
43 Direktiv i SOU 1988:11, s. 214–215; Mellsjö 2009. Jfr ”Bevarande, gallring, offent-
lighet och forskning” (PM 1986-04-09), s. 1, där ”kulturell verksamhet i allmänhet” 
nämns vid sidan av ”forskningen” som arkivens syfte vid sidan om förvaltnings- och 
insynsbehoven: Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
44 SOU 1988:11, s. 175–176; se även Rosengren 2016, s. 23. 
45 SOU 1988:11, s. 181–182. 
46 SOU 1988:11, s. 176. Jfr Rosengren 2016, s. 21–23, som noterar denna tendens i 
Öppenhet och minne. 
47 Harding 2007; Edquist 2009; Cato 2012. 
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Utredning på remiss och proposit ion  
Arkivutredningen sändes ut på remiss under våren och sommaren 1988 till 
en mängd myndigheter, kommuner och landsting, liksom till vissa organi-
sationer inom enskild sektor. Bland yttrandena går det inte att spåra några 
principiella invändningar mot utredningens upplyftande av terminologin 
kring (det nationella) kulturarvet. Det diskuterades alls inte särskilt 
mycket, och i vilket fall riktades ingen kritik mot termen som sådan. I 
stället ansågs det positivt att sådana formuleringar ”ger arkivområdet en 
kulturpolitisk dignitet, som inte tidigare explicit kommit till uttryck”.48 
Riksarkivet var självt mycket positivt till att utredningen betonade 
arkivens kulturpolitiska roll, med tillägget att det också krävde stärkta 
ekonomiska och personella resurser. Landsarkivet i Göteborg menade att 
utredningen snarast formulerade tankar och praxis som redan vuxit fram 
under det senaste decenniet i arkivsektorn, bland annat för att förverkliga 
1974 års kulturpolitik.49 

Även remissinstanser med uppgift att så att säga hålla hårt i statens plån-
bok yttrade sig principiellt för portalparagrafens kulturarvsformulering, 
men inskärpte samtidigt att den inte fick innebära ett ökat bevarande som 
höjde kostnaderna. Ett exempel är Riksrevisionsverket, som sade sig dela 
synen på arkiven som en del av det nationella kulturarvet, men att det 
samtidigt var viktigt att ”också göra en avvägning mellan önskemålet att 
bevara samtidens informationsproduktion och de ekonomisk-praktiska 
konsekvenserna av en ständigt ökande arkivering”. De inskärpte liknande 
ideal som tidigare betonats i exempelvis Samhällets arkivproblem: ökad 
aktrensning, stramare gallring, bättre synkronisering med kontorsrutiner 
och ökat bevarande på nya lagringsmedier i stället för på papper.50 

Att kulturarvet var en retorisk figur som kunde bejakas samtidigt som 
man kritiserade utredningens andemening att därigenom betona de lång-
siktiga användarbehoven, visar Statskontorets remissyttrande. De hade i 
princip inget emot talet om kulturarvsaspekter, men inskärpte att krite-
rierna forskning och kulturarv ändå måste komma i andra hand gentemot 
                                                        
48 Humanistiska utbildnings- och forskningsnämnden vid Göteborgs universitet (s. 1), 
bilagt Universitets- och högskoleämbetets yttrande 1988-10-26; se även Musikaliska 
akademiens yttrande 1988-08-30. Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
49 Riksarkivet, yttrande 1988-08-31, s. 16–17; Landsarkivet i Göteborg, yttrande 1988-
05-18 (underremiss till Riksarkivet). Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
50 Riksrevisionsverket, yttrande 1988-08-26, s. 1, Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. Se 
även dess yttrande 1989-02-02 över Riksarkivets förslag till föreskrifter, Dnr 1368-87-
50 vol. 4, F4:24, RA/YH. 
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de mer samtida insyns- och förvaltningsbehoven. Uppenbarligen var inte 
Statskontoret helt lugnat av den passus i Öppenhet och minne som uttalade 
att gallringen inte skulle minska: 

Kulturmålet lyfts fram i förhållande till ett tidigare synsätt. Det betonas att 
arkiven är en del av det nationella kulturarvet. Statskontoret delar denna 
syn. Enligt vår mening får dock inte kulturmålet bli alltför styrande då det 
gäller arkivverksamhetens inriktning och resursbehov. Gallring och 
bevarande bör i första hand styras av offentlighetsprincipens krav samt 
förvaltningens och rättsväsendets behov av information, medan kulturens 
– och även forskningens – behov får ses som ett komplement vid dessa 
avvägningar. Däremot kan det finnas skäl att mera beakta kulturens behov 
då det gäller tillgänglighetsfrågorna.51 

Andra – såsom representanter för universiteten – kunde framföra farhågor 
för att de ökade kostnaderna för arkivväsendets ökade forsknings- och 
kulturprofil riskerade konkurrera med anslagen till universiteten.52 

Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn (Arkivrådet AAS) 
var i sitt remissyttrande kritiska mot hanteringen av gallringsfrågorna i 
Öppenhet och minne, där budskapet i princip var att gällande ordning 
skulle fortsätta att råda för statens del. AAS menade att där fanns inget 
nytänkande, eftersom gallring skulle fortsätta vara huvudregeln och Riks-
arkivet utfärda gallringsbeslut. Dels borde man införa en bevarandepolicy, 
som kunde skapa mer samordning mellan olika områden, dels borde 
myndigheter själva få större möjlighet att gallra.53 Även Vattenfall önska-
de mer decentraliserad gallring, och föreslog också en ”bevarandepolicy” 
med tydligare regler för vad som skulle bedömas. Som läget var nu blev 
det ändå i praktiken myndigheterna som bestämde vad som skulle bevaras 
eftersom deras förslag i regel godkändes av Riksarkivet. De menade också 
att de förslag till urvalsgallring som nu diskuterades sällan var relevanta 
för myndigheter och verk, utan att bedömningarna borde tas från fall till 
fall. 54  Önskemålet om ökad delegering av gallringsöverväganden till 
myndigheter var något som fler instanser tog upp vid denna tid, och jag 
återkommer närmare till problematiken i ett senare avsnitt. 

                                                        
51 Statskontoret, yttrande 1988-09-05, s. 8, Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
52  Historiska inst. vid Lunds universitet, bilagt Universitets- och högskoleämbetets 
yttrande 1988-10-26: Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
53 SOU 1988:11, s. 181 och 198–199; Arkivrådet AAS, yttrande 1988-09-13, s. 2, Dnr 
1079/88, E1A:3177, U/75. 
54 Vattenfall, yttrande 1988-08-31, s. 2, Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
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Kulturarvet blev ändå anmärkningsvärt framhävt i regeringens arkiv-
proposition vintern 1990, där just ”kulturarvet” – ibland dessutom ”nation-
ellt” – återkommer flera gånger. Arkivverksamhetens kulturarvsaspekt 
innebar ”det för en kulturnation självklara att bevara minnet av sin ut-
veckling och använda detta minne för att dels belysa den historiska 
utvecklingen, dels nyttiggöra de erfarenheter som dras ur materialet”.55 

I propositionen diskuterades de tre kriterier i arkivlagen som skulle 
stödja gallring i propositionen, och det konstaterades att ”intresset från 
insyns- och informationssynpunkt” klingade av med tiden. Därefter blev 
till sist kvar ”det material som har en utpräglad kulturarvsaspekt, det 
material som också tjänar forskningen som en kunskapskälla om förhåll-
andena i vårt land”. Och med forskningen avsågs ”både […] den professi-
onella forskningen och […] mer amatörmässig forskning från människor 
som vill få kunskap om exempelvis sin släkt och sin hembygd”. I princip 
likställdes alltså ”kulturarv” med ”forskning” som kriterium för långsiktigt 
bevarande. Men det var på ett ytterst allmänt plan som kulturarvet skulle 
fungera: ”Som en allmän bakgrund till avgöranden om gallring bör alltid 
finnas kulturarvsaspekten. En erinran om detta har tagits in i bestämmel-
sen.”56 

I efterhand hävdade Keith Wijkander, som medverkat i Arkivutred-
ningen och varit ansvarig för arkivfrågor vid Utbildningsdepartementet när 
arkivlagen förbereddes, att termen kulturarv främst tjänade som markör 
för ett allmänt bevarandeintresse. Detta gjordes eftersom det inte fanns 
något enhetligt forskningsintresse, som kunde tjäna som motvikt till de 
samtida konkurrerande strävandena till ökad gallring av ekonomiska skäl 
eller integritetsskäl.57 

Utredningen och i än högre grad propositionen har enligt rättspraxis en 
status som förarbeten till den slutgiltiga lagen – vilket innebär att de än 
idag kan användas för rättsliga tolkningar av lagens andemening. Det bör 
också framhållas att det just beträffande kulturarvsskrivningen knappast 
fanns några större politiska skiljaktigheter. Den enda utskottsreservation 
som rörde kulturarvsformuleringen önskade i likhet med en centerparti-
motion att Arkivutredningens förslag att låta alla arkiv (inte bara de i 
offentlig sektor) ingå i det nationella kulturarvet borde ingå i lagtexten. Att 

                                                        
55 Prop. 1989/90:72, s. 30, 32 (längre citat), 35, 40, 42, 66, 70, 76 och 79. Jfr Rosengren 
2016. 
56 Prop. 1989/90:72, s. 42 och 76. 
57 Wijkander 1996, s. 52–53 och 54–55. 
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detta ändå var andemeningen tydliggjordes dock i propositionen, något 
som också betonas i de kommentarer till arkivlagen som getts ut.58 

Arkivpropositionen liksom åtta följdmotioner behandlades därpå i uts-
kott och riksdagsdebatt. Där opponerade sig ingen mot de grundläggande 
principerna om gallring, bevarande och de nya kriterierna i arkivlagen. De 
röstades sålunda igenom av en enig riksdag, vilket understryker det 
allmängiltiga och föregivet opolitiska inslaget.59 

Riksarkivets policyarbete 1990–1995 
I samband med utarbetandet av nya arkivföreskrifter inom Riksarkivet 
restes frågor om att staga upp Riksarkivets arbete med bevarande- och gall-
ringsfrågor, både vad gäller själva arkivvärderingen och föreskrifternas 
struktur. En ståndpunkt som efterlystes var mer generella föreskrifter: 
”arkivmyndigheterna måste komma bort från detta förbannade system, där 
man plottrar med den ena detaljutredningen efter den andra”.60 

Inom det så kallade författningsprojektet som pågick inom Riksarkivet 
från 1987, diskuterades frågor om arkivvärdering och kulturarv endast 
marginellt. Projektet handlade framför allt om att mejsla fram en ny och 
användbar struktur av tillämpningsföreskrifter till kommande arkivlag och 
arkivförordning. Däremot framkom spridda önskemål i den riktningen från 
utomstående aktörer, som i Statskontorets yttrande över Riksarkivets 
utkast från december 1988 till allmänna arkivföreskrifter. Där föreslogs att 
Riksarkivet borde samla allmänna råd ”i en handbok om arkivvård” och 
att de skulle ”behandlas i ett bredare perspektiv med tonvikt på arkivens 
betydelse för att bevara vårt kulturarv till efterkommande generationer”.61 

En gallringspolicy utreds  
Efter att arkivpropositionen lagts fram 1990 sattes dock en projektgrupp i 
arbete inom Riksarkivet för att djupare bereda gallrings- och bevarande-
                                                        
58 Mot. 1989/90:Kr18 (c); Bet. 1989/90:KrU29, s. 9 och 55; Gränström, Lundquist & 
Fredriksson 2000, s. 95; Geijer, Lenberg & Lövblad 2013, s. 156. 
59 Förutom ovan nämnda motion, önskade en annan starkare integritetsbetoning: Mot. 
1989/90:Kr17 (fp). Angående den politiska konsensusen i arkivfrågor, se tidigare 
Harding 2007, s. 203. 
60 B.J., ”Strödda detaljer som fallit mig in ang Föreskrifter och allmänna råd version 4” 
(1988-11-16), s. 6, Dnr 1368-87-50 vol. 3, F4:23, RA/YH. 
61 Statskontoret, yttrande 1989-02-14 över handbok, Dnr 1368-87-50 vol. 4, F4:24, 
RA/YH. 
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frågorna En arbetsgrupp bildades i oktober 1990 med uppdrag att utreda 
hur arkivlagen och dess förarbeten skulle påverka gallring och bevarande, 
och hur de relaterade till Riksarkivets dittillsvarande praxis. Den skulle 
analysera det nya regelverket liksom att utarbeta ett förslag till ”gallrings-
policy”: 

Arkivlagens formuleringar samt de resonemang som förs i arkivpropo-
sitionen och annat material skall i en första etapp analyseras och ställas i 
relation till nuvarande praxis. Arbetet skall vidare syfta till att ange hur en 
gallringspolicy skulle kunna te sig. Gruppen skall vidare i görligaste mån 
söka utarbeta grundlinjer och/eller riktlinjer med åtföljande exempel till en 
sådan. En del av uppdraget är att exemplifiera vad ”Gallring av handlingar 
av tillfällig och ringa betydelse” kan anses utgöra.62 

Det var vid denna tid tydligt att den nyss beslutade arkivlagen inte var helt 
enkelt att uttolka. Att det fanns varierande tolkningar av den nya arkiv-
lagstiftningen med dess förarbeten kunde anas inom författningsprojektet, 
där det upplevdes en osäkerhet exempelvis rörande hur ”kulturarv” och 
”forskningens behov” förhöll sig till varandra. Ett förslag till handbokstext 
från hösten 1990 ansågs exempelvis av ett landsarkiv leda tankarna till att 
kulturarvet vore ett fjärde mål förutom de tre ändamål för bevarande som 
listas i arkivlagens tredje paragraf.63 

Arbetsgruppen ledde det första av två projekt som under 1990-talets 
första hälft arbetade med dessa frågor, vilket till slut mynnade ut i en 
skriftlig gallrings- och bevarandepolicy 1995. Det första projektet 1990–
1992 var av ganska stor omfattning, där två rapporter producerades om 
dels bevarande- och gallringsfrågor i allmänhet, dels – återigen – urvals-
frågorna specifikt. Båda rapporterna gick på remiss till en ganska bred 
samling aktörer, dels representanter för amatörforskning såsom Genea-
logiska föreningen, Sveriges släktforskarförbund, Riksförbundet för hem-
bygdsvård, dels forskningsråd och ett urval av akademiska forskare (av 
vilka dock flera inte svarade alls). Detta skilde sig från den vanliga ten-
densen i Riksarkivets remissförfarande både före och efter detta, där stat-
liga myndigheter dominerade bland dem som inbjöds att lämna yttrande.64 

                                                        
62 Riksarkivet protokoll 1990-10-17, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
63 ”Handbok: Avsnitt om gallring”, s. 3 och 12; Landsarkivet i Vadstena, yttrande 1990-
11-04, s. 5. Båda i Dnr 1368-87-50 vol. 5A, F4:25, RA/YH. 
64 Om remissförfarandet både generellt och i just detta fall, se kap. 6. 
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Sedan vilade frågan en tid, innan arkivarien Bertil Johansson hösten 
1994 fick uppdraget att skriva en definitiv och kortfattad gallrings- och 
bevarandepolicy, vilken också gick ut på remiss och sedan publicerades 
1995 under titeln Bevarandet av nutiden.65 I skrivande stund (2019) är 
detta alltjämt Riksarkivets officiella gallrings- och bevarandepolicy, även 
om det bedrevs ett par projekt åren runt 2010 för att utreda behovet av en 
eventuell ny policy. 

Den första delen av bevarandepolicyprojektet kännetecknades av en 
ganska frimodig behandling av arkivvärderingsfrågorna. Arbetsgruppen 
inskärpte att man måste tänka på bevarande lika mycket som på gallring, 
och man förfäktade ett sektorstänkande snarare än att varje myndighet 
skulle analyseras för sig, vilket emellertid förutsatte större samordning 
mellan olika arkivbildare.66 Gruppen riktade också en hård dom mot det 
dittillsvarande bevarande- och gallringsarbetet: det saknades en fastställd 
policy liksom handläggningsrutiner för bevarande och gallring, insatserna 
hade skett myndighetsvis vilket lett till inkonsekvenser, i många fall hade 
Riksarkivets bedömningar av forskningsvärden i materialet inte doku-
menterats, och gallringsinsatserna hade skett isolerat och inte sällan styrts 
av arkivbeståndets omfattning. Det hade också, hävdades det, varit alltför 
följsamt gentemot trender inom den akademiska forskningen och exempel-
vis övertagit 1960- och 1970-talens fäbless för statistiska metoder.67 

I en av de mest intressanta delarna av den första rapporten uttrycks idéer 
som något påminner om de radikala teorierna om aktiv dokumentation för 
att skapa arkivmaterial när sådant fattas.68 Det var idéer som antytts av den 
tidigare nämnde Hans Booms i början av 1970-talet, liksom radikala 
arkivarier i USA som föreslog insamling och intervjuer för att fylla 

                                                        
65 Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH; Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH; Bevarandet av 
nutiden (1995). 
66  ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 4, 7 och 10, Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. 
67  ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 6. Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. I rapporten refererades även den snarlika slutsatsen i E. Berndtssons uppsats i 
arkivvetenskap om Riksarkivets gallringsverksamhet från 1960- till 1980-talen 
(Berndtsson 1990). 
68 ”För att en diskussion om bevarande och gallring överhuvud taget skall vara möjlig 
krävs att arkivhandlingar skapas. Om så inte sker kan det bli aktuellt att parallellt med 
överväganden om gallring undersöka en ökning av dokumentationen i form av 
arkivhandlingar.” ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 14, Dnr 124-91-
32, F1D:184, RA/YH. 
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arkivens luckor så att även de maktlösa fick en röst, och företrädarna för 
dokumentationsstrategierna från 1980-talet. 

I rapporten hävdades exempelvis att arkivväsendet tidigare tenderat att 
premiera handlingar kring beslutsfattande, ofta på bekostnad av handlingar 
som dokumenterade den egentliga verksamheten. Huruvida bevarande-
gruppen tagit del av den internationella arkivdiskussionen är oklart, och 
deras formuleringar kan också tolkas mer begränsat som ett krav att i högre 
grad än dittills spara minnesanteckningar, föra tjänsteanteckningar och 
dylikt. Gruppen utgick också från att bedömningar i första hand skulle utgå 
från bestämda arkivbildare, snarare än utifrån hela verksamhetsområden i 
linje med vissa nyare arkivteorier. 69  Det var ändå ståndpunkter som 
åtminstone utgjorde ett litet eko av mer radikal arkiv- och bevarandeteori 
som annars inte så ofta kommit till uttryck i svensk statlig arkivsektor. 

När gruppen talade om att dokumentera en verksamhet, med skolan som 
exempel, var den ändå kvar i de handlingar som ändå redan finns där. Det 
handlade om att bevara det som ändå skapas, inte att tillföra något ytter-
ligare såsom i Helen W. Samuels modell där man genom en så kallad 
funktionsanalys identifierar vilka behov som finns att tillföra arkivet 
handlingar genom insamling och dokumentation.70 Policygruppen landade 
snarare i ett mer traditionellt arkivteoretiskt tänkande, där arkiv ses som 
framvuxna av de handlingar som bildas runt arkivbildaren genom sin 
verksamhet, kompletterat med Schellenbergs uppdelning mellan bevis-
värde och informationsvärde: 

Bedömningar som gäller bevarande och gallring måste göras från två 
delvis helt olika aspekter: 
 
a. Dokumentation av den verksamhet som arkivbildaren bedriver 
b. Den information om andra förhållanden som kan utvinnas ur ett 
arkiv.71 

Rapportförfattarna konstaterade att det funnits en tendens att fokusera just 
på arkivbildaren, utifrån det de kallar ”arkivteorin” enligt vilken ett arkiv 
”avspeglar […] arkivbildarens verksamhet”. Gruppen invände dock att 
                                                        
69 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 7 och 21–22. Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. Se även Rydén 2014a. Om dokumentation, se även nedan kap. 7. 
70 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 14–15. Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH; Samuels 1992. 
71 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 17. Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
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diskussionen om bevarande och gallring inte kunde ”utgå endast från 
dokumentation av arkivbildarens verksamhet”, utan lyfte fram att 
informationsvärdet också måste beakta att ”de flesta arkiv också innehåller 
information om förhållanden utanför arkivbildarens verksamhet”.72  De 
anknöt därmed till den tidigare nämnda diskussionen inom svenska 
arkivariekretsar rörande denna problematik, där exempelvis Nils Nilsson 
tenderat att premiera bevisvärdet. 

När det gällde den del i bevarandet som berörde det som vittnade om 
företeelser hos själva arkivbildaren, valde dock rapportförfattarna att 
hävda att det som rörde själva ”verksamheten” var viktigast: ”Bevarandet 
bör koncentreras på information om den verksamhet som myndigheten har 
bildats för att ägna sig åt.” I denna mening förde rapporten vidare en 
traditionell tendens att tona ner betydelsen av handlingar från administra-
tion och liknande stödverksamheter: 

Exempel: en skolas främsta uppgift är att utbilda. Handlingar om hur ut-
bildningen varit organiserad och dess innehåll borde därför vara intressant-
are än administration/ekonomi runt undervisningen. Det som är intressant 
är därför handlingar som talar om undervisningen i just denna skola. […] 
Däremot är det sannolikt av mindre intresse att dokumentera detaljer i eko-
nomi och personaladministration, lokalvård, inventarier och liknande.73 

Denna ståndpunkt är inte invändningsfri. När rapporten gick ut på remiss 
fick den också kritik av en historieprofessor, som menade att framtida 
forskning mycket väl kunde vara intresserad av exempelvis en skola i 
egenskap av arbetsplats snarare än som undervisningsanstalt. En annan 
historiker höll dock uttryckligen med resonemanget, liksom de flesta andra 
som gav åtminstone tyst medgivande till principen, vilken sedan kom att 
flyta in i 1995 års färdiga policy.74 Som vi ska se nedan har dock principen 
ifrågasatts i några av Riksarkivets gallringsutredningar under senare år. 
                                                        
72 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 13–14 (citat), 15–17. Dnr 124-91-
32, F1D:184, RA/YH. 
73 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 15. Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. Det tidigare noterats en allmän tendens i svenskt arkivväsende att lågt betona 
denna typ av material, se t.ex. Sköld O. 2010, s. 26. 
74  T. Jansson (Historiska inst., Uppsala universitet) 1991-05-12. En rakt motsatt 
uppfattning kom från Historiska inst. på Stockholms universitet, 1991-05-14: ”Det är 
härvidlag väsentligt att understryka, att det är den egentliga verksamheten hos 
arkivbildaren som är intressant ur bevarandesynpunkt, inte administrativa rutiner, […]”. 
Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. Se även L. Magnussons (Ekonomisk-historiska inst., 
Uppsala universitet) yttrande 1994-11-25 över utkastet till färdig gallrings- och 
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I bevarandepolicygruppens första rapport 1991 kommenterades det 
breda forskarbegreppet i arkivpropositionen med att ett sådant, som inklu-
derade amatörer, länge använts inom arkivväsendet.75  Rapporten före-
språkade också att synpunkter borde inhämtas från många olika grupper 
vid bevarandeanalyser, men ändå konstaterades att det hur som helst aldrig 
kan gå att förutsäga vad man behöver i framtiden. Den landade i en 
pragmatisk notering om att det inte gick göra så mycket annat än att sträva 
efter bästa möjliga lösningar när gallring var oundviklig: processen att 
välja ut material att bevara måste sålunda ”till stor del bygga på intuition 
eller kvalificerade gissningar”.76 

Rapporten kom sedan fram med ett förslag till policydokument som dels 
innehöll riktlinjer för bevarande- och gallringsbedömningar, dels regler 
för hantering av ärendena. Riktlinjerna utgick till att börja med – i enlighet 
till arkivpropositionen och Arkivutredningen – från att gallring av mindre 
väsentlig information är nödvändig och att deras förslag inte skulle leda 
till minskad gallring. Kostnader fick dock inte vara det enda kriteriet för 
gallring. Vidare ingick punkter som vi redan sett diskuterats: att kärnverk-
samhet var intressantare än administrativa rutiner, att etisk gallring skulle 
undvikas ”i möjligaste mån”, att det borde finnas kvar information från 
alla typer av verksamheter, och att information om företeelser utanför 
arkivbildaren måste tas med i beräkningen.77 

Bland riktlinjerna inskärptes även att alla typer av forskning skulle 
beaktas och att man måste motverka trender inom forskningen. Gruppen 
inkluderade dock riktlinjer för bevarande som i den senare remissom-
gången påpekades faktiskt var tidsbundna och populära i samtiden. Bland 
dessa hörde att man borde värna om uppgifter som rör enskilda personer – 
här inskärptes att det redan fanns en lång bevarandetradition av folkbok-
föring men att etisk gallring och övergång till digitala mediebärare innebar 
risker. Det nämndes särskilt att handlingar som dokumenterade tvångsåt-
gärder mot enskilda personer borde bevaras, vilket motiverades av rätts-

                                                        
bevarandepolicy, där han betonade vikten av att bevara bl.a. administrativt rutinmaterial 
som hjälp för senare forskares källkritiska analys av andra handlingar, för att t.ex. förstå 
hur arkivbildningen gått till (s. 2–3). Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
75 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 18–20; de hänvisade bl.a. till Ds 
U 1984:6, s. 20–26. Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
76 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), citat s. 19, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
77 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 21–22. Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
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säkerhet, som även gällde ”i ett längre perspektiv”. Som alternativ till etisk 
gallring borde arkiven framhållas som delar av det nationella kulturarvet 
och forskningsbehoven framhävas, och som alternativ borde även stärkt 
sekretesskydd förordas. Vidare betonades särskilt handlingar om yttre 
miljö som särskilt viktiga för miljöforskningen, liksom arkivhandlingar 
som möjliggjorde utvärdering av genomgripande samhällsreformer, för-
ändringar och ”extraordinära företeelser”. Särskilt skulle man också beakta 
uppgifter i offentliga arkiv om verksamhet utanför offentliga sektorn – en 
kompensatorisk åtgärd eftersom enskilda arkiv saknade författnings-
skydd.78 

Samtidigt som gruppen anammade talet om att ”forskning” innebar all 
form av användning av arkiven, gjorde den ändå i sitt policyförslag en 
åtskillnad mellan ”kulturarv” och ”forskning”, där somliga sätt att använda 
arkiven snarast ansågs höra till det förra. Under parollen ”arkivens kultur-
politiska betydelse skall betonas” underströks exempelvis att arkivväsen-
det i frågor om bevarande borde tillgodose intresset för historiska källor 
såsom identitetsskapare snarare än som underlag för kunskapssökande. I 
begreppet ”kulturarv” låg sålunda den estetiska och politiska dimensionen 
av historiebruk, vilken de menade måste beaktas vid sidan om ”forskning”, 
som motsvarade den kognitiva dimensionen: 

Enligt arkivlagen är arkiven en del av det nationella kulturarvet. Detta 
måste rimligen tolkas så att inte bara rent forskningspolitiska hänsyn skall 
tas vid bevarandet. Arkivmaterialets betydelse i pedagogiska, skönlitterära, 
politiska och sociala sammanhang bör också beaktas. Hit hör också 
material som kan användas för att stärka olika gruppers identitet, tex 
invandrargrupper, religiösa minoriteter, befolkningen inom en region.79 

Sedan fanns några riktlinjer av mer formell natur, vilka sedan återkom i 
den slutgiltiga policyn: primärkällor borde prioriteras framför aggregerade 
sammanställningar, länkar mellan olika arkivmaterial skulle beaktas, och 
det var betydelsefullt att bevara digital information så att den fanns till-

                                                        
78 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 21–24. För exempel på remiss-
kritik, se G. Dahlbäck & K. Åmark, Historiska institutionen, Stockholms universitet 
1991-05-14, s. 2; Landsarkivet i Uppsala 1991-05-13, s. 2; J. Lindroth, Riksarkivets 
depåbyrå 1991-05-21, s. 2. Det påtalades också att det rent allmänt inte var möjligt att 
undvika trender i forskningen: R. Adamson, Ekonomisk-historiska inst., Stockholms 
universitet 1991-05-02. Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
79 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 24, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
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gänglig på längre sikt. Man borde också – som nämnts tidigare – undvika 
urvalsmetoder så långt det var möjligt och i stället helst pröva andra 
metoder såsom mikrofilmning och effektivare arkivbildningsinsatser.80 

Avsnittet i policyn om regler handlade om hur gallringsärenden bör 
hanteras. Ärendena borde i stor utsträckning skickas ut på remiss, och det 
borde finnas lokala gallrings- och bevarandepolicyer. Om initiativen kom 
från arkivbildarna själva, borde dessa uppmuntras att själva reflektera över 
hur materialet kan användas av andra än en själv. Sedan borde gallrings-
framställningar motiveras, konstaterade rapportförfattarna och listade 
punkter som borde ingå, däribland ”försök till beskrivning av arkivets 
’forskningspotential’, dvs vilka forskningsgrenar som kan vara tänkas 
använda materialet och vilka typer av frågeställningar som kan besvaras 
med hjälp av materialet”. Dessutom borde det som föreslogs till gallring 
motiveras med stöd i arkivlagen.81 

Den slutgil t iga policyn  
Som framgick i det föregående kapitlet, kom det första policyprojektet att 
få ett stort fokus på frågan om urvalsbevarandet, och när det väl avslutades 
1992 så vilade frågan om en bevarande- och gallringspolicy under ett par 
år. När väl en slutgiltig policy arbetades fram under 1994 och 1995, var 
den betydligt mer kortfattad än förslaget från 1991, och själva berednings-
processen var också mer begränsad. Ett första förslag, utarbetat av Bertil 
Johansson, gick ut på remiss i oktober 1994. Liksom första gruppens 
utredning sändes den bland annat till representanter för enskilda arkiv och 
individuella akademiska forskare, men däremot inte till representanter för 
släkt- och hembygdsforskningen.82 

Den färdiga policyn saknade det mesta av det i 1991 års förslag som 
”stack ut”. Det gällde exempelvis dess tendenser att vidga perspektivet 
ovanför själva handlingsbeståndet. I stället ekar policydokumentet – utan 
att denne nämns uttryckligen – av Theodor Schellenbergs uppdelning 
mellan bevisvärde och informationsvärde, det vill säga vad handlingar å 
ena sidan berättar om arkivbildaren själv och å andra sidan om dess 

                                                        
80 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 22–25, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
81 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), 25–26 (citat s. 26), Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. Vissa delar av förslagen återkom senare i Om gallring (1999). Se 
även Nyberg 2005, s. 131. 
82 Se remissutskick 1994-10-17, Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
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omvärld. Policyn slog fast att information om arkivbildaren själv och om 
arkivbildarens omvärld skulle betraktas som lika viktiga. Vad gäller det 
förra – dokumentation av arkivbildaren – inskärptes dock att handlingar 
från ”administrativa och tekniska stödverksamheter” var av mindre bety-
delse.83 När det gällde information om omvärlden sades frågan vara mer 
komplicerad, och där kunde rutinmässigt material anses vara lika viktigt. 
Här betonades dock att uppgifter om enskilda individer och företeelser 
kunde ha ”ett egenvärde”, och skulle inte endast bevaras ”som underlag 
för beskrivningar och analyser av generella förhållanden”.84 

För att underlätta arkivvärderingen rörande forskningens behov, räknar 
policyn relativt summariskt upp ett antal kriterier som kan användas vid 
bedömning av handlingarnas forskningsvärde. De flesta av dem var av mer 
formell natur, med särskilt fokus på hur handlingarna förhöll sig till annan 
eventuell information i arkiven. Medan de tidigare nämnda buden att 
informationsvärde och bevisvärde skulle räknas som lika mycket värda 
(liksom att stödverksamheters information var mindre betydande som 
bevisvärde) kan ses som tydliga ställningstaganden i omstridda arkiv-
frågor, är kriterierna och principerna för själva analysen av forsknings-
värden allmänt hållna, med vida tolkningsmöjligheter i enskilda fall: 

 
– unicitet. Uniciteten kan avse uppgifterna som sådana, hur de använts 
eller den information de kan ge i kombination med andra handlingar. 
– kontinuitet. Det har ofta ett särskilt värde att kunna följa en företeelse i 
längre tidsserier. Kontinuiteten i fråga om informationsinnehåll, funktion 
och använda begrepp har också stor betydelse. Informationsvärdet hos 
uppgifter kan påverkas av förändringar i regelsystem, definitioner och 
andra institutionella ramar och av vilka sammanhang handlingarna 
använts i. 
– datakvalitet och möjligheterna till källkritisk granskning. 
– aggregationsnivå. Obearbetade primärdata kan göra forskaren mindre 
bunden av de ursprungliga användarnas syften och frågeställningar än 
aggregerade. Sammanställningar av data kan givetvis ha ett egenvärde. 
– möjligheterna att identifiera data, att knyta dem till särskilda personer 
eller andra minsta enheter. 
– länkbarhet, möjligheterna att koppla samman uppgifterna med andra 
uppgifter. 
– möjligheterna till bedömning av uppgifternas representativitet. 

                                                        
83 Bevarandet av nutiden (1995), s. 6. Detta har tidigare konstaterats av Rydén 2014a, 
s. 15; se även Rapport fra Bevaringsutvalget (2002), s. 5 och 13–14. 
84 Bevarandet av nutiden (1995), s. 8. 
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– handlingarnas funktionella samband med andra handlingar och 
uppgifter, inom och utanför det aktuella arkivet. 
– tillgänglighet och överblickbarhet.85 

 
Efter dessa punkter betonades dessutom att gallringsöverväganden skulle 
ta hänsyn till informationens ”räckvidd”. Det kunde både gälla kvantitativt 
– ”hur många individer eller andra objekt som berörs av händelser eller 
förhållanden” – och kvalitativt: ”hur stora konsekvenser händelser eller 
förhållanden kan anses ha för den eller det de berör”.86 

Det finns vissa likheter mellan policyn och de resonemang som histori-
kerna Nygren, Larsson och Åkerman fört i Samhällsdokumentation inför 
framtiden (1982). Dessa hade strävat efter att höja upp informationsvärdet 
på minst samma nivå som bevisvärdet (ja egentligen ännu mer), och där 
var tillgänglighet, informationstäthet och länkbarhet centrala kriterier för 
att förutsäga ett forskningsvärde som dock hos dem var entydigt 
akademiskt inriktat.87 

Till skillnad från 1991 års förslag till policy sades ingenting alls om 
dokumenterande verksamhet, och den färdiga policyn saknade även de 
innehållsliga kriterier som föreslagits fyra år tidigare, såsom att särskilt 
beakta information om miljö, större samhällsförändringar och individer 
som utsatts för tvångsåtgärder. Den slutliga policyn saknade också alla 
former av vägledningar kring eventuellt remissförfarande, det vill säga i 
vad mån och i så fall hur externa aktörer ska bjudas in. Förutom kriterierna 
inskärptes dock att vid varje beslut om gallring ”skall man noggrant 
dokumentera de motiv och kriterier som man tagit hänsyn till”.88  Det 
sistnämnda är något som nyare internationell arkivvärderingsteori betonar: 
om inte annat ska man åtminstone dokumentera bevekelsegrunderna för 
gallringsövervägandena och besluten, så att framtiden kan veta varför man 
gjort som man gjort.89 

Policyn sade mycket lite om hur egentligen avvägningen skulle göras 
mellan de argument som talade för bevarande, och de faktorer som i stället 
talade för gallring. När det gällde arkivlagens nyckelbegrepp ”forskning” 
och ”kulturarv” gav policyn i stort sett ingen ytterligare information än det 

                                                        
85 Bevarandet av nutiden (1995), s. 8–9. 
86 Bevarandet av nutiden (1995), s. 9. 
87 Se ovan kap. 3. 
88 Bevarandet av nutiden (1995), s. 6; se även Erik Norbergs förord i Om gallring 
(1999), s. 5. 
89 T.ex. Cook 2001b, s. 34–35; Harris 2007b, s. 103–104. 



 150 
 

som uttalats i arkivlagens förarbeten. Termen kulturarv nämndes endast i 
förbigående i policyn, utan någon vägledning kring hur begreppet eventu-
ellt skulle kunna användas i konkreta arkivvärderingar: 

Det allmänna synsätt och de värderingar som styr hanteringen av beva-
rande- och gallringsfrågorna har utvecklats under lång tid som ett element 
i landets rättsordning och kulturtradition. Arkiven är en del av kulturarvet. 
Handlingarna bevaras dels som en självständig del av kulturarvet, dels för 
att de ger ökad kunskap om och förståelse av andra delar av detta.90 

Vad gäller forskning inskärptes endast dess breda betydelse – i enlighet 
med arkivlagens förarbeten: 

”Forskningens intresse” skall tolkas i mycket vid mening. Med det avses 
all slags användning för forskning, utredningsverksamhet och informa-
tionssökning. Hänsyn skall tas till vetenskaplig och yrkesmässig forskning 
lika väl som till sådan forskning och annan användning av arkiven som 
bedrivs mer av privat intresse för kunskaper om och upplevelser av det 
förflutna.91 

Till skillnad från det första förslaget från 1994, som kallats ”gallrings-
policy”, kom det slutliga dokumentet att benämnas ”gallrings- och 
bevarandepolicy”. Flera remissinstanser från arkivsfären hade nämligen 
ifrågasatt fokuset på gallring, och påtalat att det i minst lika hög grad kunde 
handla om att bestämma vad som borde bevaras.92 

En betydligt annorlunda synpunkt inkom emellertid från Linköpings-
forskarna Göran B. Nilsson och Boel Berner, som till att börja med 
uttryckte tveksamhet rörande möjligheten för kulturarvsvårdande mynd-
igheter att alls operationalisera begrepp som ”kulturarv” och ”unicitet” i 
sin verksamhet. De bifogade forskningsartiklar om kulturarvsbegreppet av 
Svante Beckman och av Nilsson själv, varigenom detta blev ett av mycket 
få tillfällen som problematiserande teorier om kulturarvet aktualiserades i 
samband med Riksarkivets gallrings- och bevarandearbete. Detta var dock 

                                                        
90 Bevarandet av nutiden (1995), s. 3. De inledande delarna av förslaget från oktober 
1994 var också mycket kortfattade rörande arkiven och kulturarvet, precis som slut-
produkten: ”Gallringen skall ske med beaktande av att arkiven är en del av kulturarvet.” 
Förslag 1994-10-17, s. 1, Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
91 Bevarandet av nutiden (1995), s. 5. 
92 Regeringskansliets förvaltningskontor, yttrande 1994-11-22, s. 2, Arkivrådet AAS, 
yttrande 1994-11-22, Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, yttrande 
1994-11-21, Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
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en mindre viktig kritik enligt dem. Värre var att själva luddigheten i 
kriterierna och att en ”allmän generositet” riskerade leda till ”tidsödande 
prövningsprocedurer och obetydlig gallring”. De befarade att detta kunde 
medföra en risk för framtida mycket drastiska och föga genomtänkta 
gallringar när uppdämda ekonomiska krav plötsligt skulle kunna göra sig 
påminda. I stället förfäktade de att Riksarkivet borde göra generella gall-
ringsprövningar av alla arkivserier ”som inte utnyttjats för forsknings-
ändamål” under de senaste 25 eller 50 åren, vilket borde ske i samråd med 
ett ”vetenskapligt auktoritativ[t] gallringsråd”. Om så skedde, skulle gall-
ringen kunna göras med ”bättre samvete”, fullt medvetet om att gallring 
alltid är styrd av tidsbundna värderingar. Som en bonus skulle dessutom 
banden mellan forskning och arkiv stärkas. Till sist ville Nilsson och 
Berner också aktivt se till att skapa och rädda arkivmaterial: 

En avslutande viktig synpunkt gäller inte gallringen av förefintligt arkiv-
material utan den i många stycken oreglerade gallring, som sker, innan 
handlingarna hamnat i arkiven. Här borde Riksarkivet och andra kultur-
arvsvårdande verk få möjlighet att tillföra forskningen betydelsefullt mate-
rial genom systematiskt aktivt källskapande, t ex genom intervjuer med 
arkivbildare innan dessa gallras av senilitet och död.93 

I remissammanställningen nämndes dock detta remissyttrande endast 
summariskt. Det som refererades var att Berner och Nilsson ansett 
kriterierna för arkivvärdering vara allmänt luddiga och att de ifrågasatt om 
unicitetsbegreppets kunde användas (detta skilde sig från andra remiss-
instanser, som önskat en starkare betoning på kriterierna). Däremot från-
gicks deras problematisering av kulturarvsbegreppet med tystnad, liksom 
idén om aktiv dokumentation.94 

Efter en mindre internremiss i januari 1995 fastställdes broschyren och 
publicerades. Policyn från 1995 fick 1999 en pendang i broschyren Om 
gallring, som framför allt utgjort en praktisk hjälpreda för myndigheter 

                                                        
93 B. Berner & G. B. Nilsson, Tema Teknik och social förändring, Linköpings univer-
sitet, yttrande 1994-11-09, citat s. 1 och 2. Svante Beckmans medskickade artikel ”Om 
kulturarvets väsen och värde”, sägs ge ”en grundläggande analys av de svårigheter som 
möter statliga myndigheter, som har att artikulera och operationalisera värderingar i sin 
kulturarvsvårdande verksamhet”. Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
94  Deras idé om gallringsprövning av material efter 25 år som inte utnyttjats för 
forskning refererades utan kommentar (vilket kan tolkas som att idén inom arkivsektorn 
ansågs uppenbart orealistisk). Remissammanställning 1994-12-06, s. 2, Dnr 26-3958-
94, F1E:79, RA/YH. 



 152 
 

som önskar inkomma till Riksarkivet med förslag till gallringsbeslut. 
Några nya inslag fanns inte där, förutom från ett förtydligande av att 
ekonomiska överväganden inte fick vara den ”avgörande” faktorn vid 
gallringsbeslut.95 

Delsammanfattning 
Från 1970-talet till 1980-talet kan man tala om en övergripande förskjut-
ning i hur relationen mellan allmänheten och arkivmaterial beskrevs och 
diskuterades i Sverige. Lite förenklat kan det sägas att allmänheten gick 
från att vara potentiella offer som borde skyddas från att registreras i 
arkiven, till att alltmer betonas som aktiva användare som hade rätt till sin 
historia. På 1970-talet var det framför allt fråga om att skydda allmänheten 
från den ökade mängden data som producerades – integritetsfrågan stod i 
centrum.96 På 1980-talet sjönk detta tillbaka när kulturarvet stod fram. Nu 
blev det folkets ”rätt” till ett framtida forskningsmaterial som stod i fokus. 

I arkivlagen kan ”forskningens behov” sägas svara huvudsakligen mot 
den kognitiva dimensionen av historiebruk i Rüsens begreppstypologi, 
medan ”kulturarvet” främst vilar mot de estetiska och politiska dimension-
erna: trygghet och identitet. Kulturarvet i den tappning det fick i arkivlagen 
hade dock en vidare mening eftersom i princip allt bevarat arkivmaterial 
hörde till kulturarvet. Det vill säga allt som sparas oberoende av eventuella 
identitetsskapande konnotationer. Därigenom skapas i arkivsammanhang 
en alternativ dualism i kulturarvsbegreppet jämte den som ofta diskuterats 
i museisammanhang, den mellan å ena sidan ett monolitiskt dominerande 
nationellt kulturarv och å andra sidan en mångfald av skilda gruppers 
kulturarv. Här blev det en dualism mellan det föregivet avförtrollade 
kulturarv som likställdes med material ”för forskningens behov” och det 
identitetsladdade kulturarvsbegreppet. 

Att arkivlagstiftningen först från 1990-talet explicit omtalat arkiven som 
en del av det ”nationella kulturarvet” gör inte att dessa ideologiska 
aspekter inte fanns där dessförinnan. Arkivens framväxt har gått hand i 
hand med statsmaktens framväxt, och det är ingen slump att de nuvarande 
nationalarkiven ofta har sina ursprung i de tidigmoderna staternas fram-
växande behov av en mer beständig arkivhantering. Som en parallell till 
nationalmuseernas framväxt under 1800-talet som markör av den moderna 
                                                        
95 Se nedan kap. 6. 
96 Se Winberg & Åkerman 1976, s. 5. 
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nationella identiteten, spelade nationalarkiven en liknande roll, framhäver 
Stefan Berger. Dock gjorde de detta mer i funktionen av att skapa 
legitimitet, än som faktisk kunskapsbas för de starkt mytologiskt präglade 
nationella historiska narrativ som beledsagat den europeiska national-
ismen.97 

Därför kan det ifrågasättas i vad mån arkivlagens skrivning alls gjorde 
den (offentliga) arkivverksamheten på något sätt mer ”nationalistisk” än 
tidigare. I det följande kapitel ska jag undersöka i vilken grad det alls går 
att se att arkivlagens tal om (det nationella) kulturarvet fick något praktiskt 
genomslag i Riksarkivets gallrings- och bevarandepolitik. Hur gick man 
faktiskt tillväga när man skulle hantera forskningens behov i de större gall-
ringsutredningar? Vad ansågs vara forskningens behov, och vem ansågs 
vara forskare? Skulle den nya gallrings- och bevarandepolicyn förskjuta 
praktiken i någon bestämd riktning? 

                                                        
97 Berger 2013; se även Harvey Brown & Davis-Brown 1998; Karabinos 2015. 
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KAPITEL 5: Riksarkivets gallrings- och 
bevarandepolitik 1990–2010 
Som framkommit i tidigare kapitel, infördes samtidigt med arkivlagen 
1991 en ny struktur där gallring och bevarande reglerades i särskilda före-
skrifter hos Riksarkivet. I detta kapitel ska jag närmare studera bevarande- 
och gallringspraxisen och motiveringarna av denna, framför allt i de större 
föreskrifter som Riksarkivet utfärdat (se tabell 1 i kapitel två).1 Vad har i 
praktiken realiserats av principerna kring bevarande och gallring, som från 
1991 är lagreglerade (och från 2003 dessutom grundlagssanktionerade), 
och där det dessutom från 1995 finns en officiell policy att utgå ifrån? 

Detta kapitel kommer att gå igenom turerna kring ett antal av de mer 
övergripande gallringsföreskrifterna och i samband med det göra vissa 
generella iakttagelser. Dessa utvecklas vidare i det följande kapitel sex, där 
det läggs närmare fokus på några av de mest centrala temana för under-
sökningen: ekonomiska faktorer, vilka aktörer som är delaktiga i besluts-
processer, liksom frågorna om vad som läggs i begrepp som ”kulturarv” 
och ”forskningens behov”. 

Föreskriftsarbetet, kulturarvet och forskningens behov 
Från 1991 och till 2018 har drygt 2 000 föreskrifter utkommit i serierna 
RA-FS och RA-MS, de allra flesta i den senare och då ofta rörande mycket 
specifika och begränsade arkivmängder i enstaka myndigheter. Merparten 

                                                        
1 Föreskriften RA-FS 2008:2 är dock av försumbar betydelse i detta sammanhang och 
behandlas därför inte; den reglerar att handlingar som lämnats in till domstol i ett mål 
eller ärende kan återlämnas om de ”är av särskild vikt för ingivaren”, men i så fall ska 
en kopia eller avskrift bevaras (3 §). RA-FS 1999:1 om forskningshandlingar är desto 
mer intressant. Den behandlas summariskt i kapitel sex, liksom i en kommande artikel 
om problematiken kring det arkivmaterial som ansamlas inom den vetenskapliga 
forskningen. Föreskriften hade en lång bakgrundshistoria, där det hade rått en dragkamp 
mellan Riksarkivet och den akademiska forskningsvärlden både i frågan om hur gall-
ringsbeslut skulle fattas rörande enskilda forskningsprojekt, och om huruvida hand-
lingar tillkomna under pågående forskning alls skulle räknas som allmänna handlingar 
(beroende på om forskning skulle liknas vid ärendehantering eller som så kallat faktiskt 
handlande). 1999 års föreskrift utgjorde en kompromiss där beslut om gallring 
decentraliserades, men där Riksarkivets syn på forskning som faktiskt handlande fick 
allmänt gehör efter en utredning av juridikprofessorn Alf Bohlin (Bohlin 1997). 
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av föreskrifterna handlar om bevarande och gallring. En mindre stickprov-
sundersökning visar att besluten rörande sådana mindre arkivmängder 
tenderar att vara summariskt motiverade, om ens det. Att det exempelvis 
sker en informationsförlust (genom minskad sökmöjlighet) när en 
myndighet får rätt att skriva ut sitt digitala diarium på papper och sedan 
gallra den digitala informationen, nämns inte ens i vissa fall: det förutsätts 
utan vidare att denna förlust inte behöver diskuteras som ett problem.2 

Ett genomgående drag i utredningarna bakom såväl större som mindre 
beslut om gallring och bevarande, är att huvudfrågan i regel handlat om 
det tidsbegränsade bevarandet. Vad måste bevaras under en viss tid för att 
sedan gallras? Det tidsbegränsade bevarandet motiveras av insynsbehov, 
för rättssäkerhet, för den egna förvaltningens behov och liknande ändamål 
vars angelägenhetsgrad vanligen dunstar bort efter på sin höjd några 
decennier. Frågorna om vad som bör bevaras för all framtid, på grund av 
”forskning” och/eller ”kulturarv”, kommer generellt sett i andra hand. 
Någon uttalad förklaring till att det är så finns inte. Till att börja med kan 
det rimligen förstås utifrån en sorts allmänt sunt förnuft-perspektiv att den 
potentiella skadan av att göra fel rörande de samtida insynsskälen, eller 
sådant som gäller juridiska och ekonomiska krav, kan vara direkt ödes-
diger. Gallring av sådant som kanske skulle ha varit intressant för framtida 
forskning leder i regel inte till några värre följder om sådana behov visar 
sig när det är för sent – vanligen på sin höjd någon enstaka bedrövad 
forskare. Men i förlängningen kan också förfarandet sägas följa en klassisk 
arkivtradition i Hilary Jenkinsons anda, där arkiven i första hand betraktas 
som en följdprodukt av arkivbildarens verksamhet och hanteras i den 
senares intresse. Detta underlättas av att det svenska arkivväsendet i så hög 
grad griper in tidigt i arkivbildningen och styr vad som händer medan 
handlingarna fortfarande återfinns hos de arkivbildande organisationerna 
själva. Det långsiktiga bevarandet på arkivinstitution är alltså endast en av 
flera uppgifter för arkivväsendet i svensk offentlig sektor. 

Handlingar av t i l l fäll ig eller ringa betydelse 
Den mest generella av Riksarkivets gallringsföreskrifter gäller alla statliga 
myndigheter och berör handlingar av så kallad tillfällig eller ringa 
betydelse. Den tillkom 1991 och efterträdde 1953 års allmänna gallrings-

                                                        
2  T.ex. Dnr 31-1852-92, F3BA:237, RA/YH, rörande Universitets- och högskole-
ämbetets diarieföringssystem; RA-MS 1992:59. 
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förordning. Föreskriften innebar på många sätt en större frihet för de 
enskilda myndigheterna än vad föregångaren gjort. Dels gavs de i princip 
rätten att själva avgöra vilka handlingar som var ”av tillfällig eller ringa 
betydelse”, dels ökade deras möjligheter att besluta i vad mån sådana hand-
lingar ändå borde bevaras för all framtid. 

Att denna föreskrift skulle utfärdas av Riksarkivet i stället för av reger-
ingen blev tidigt fastslaget under tiden som Arkivutredningens arbetade. 
Det föranstaltades då allmänt att tillämpningsföreskrifter om förteckningar 
och gallring skulle delegeras till arkivmyndigheterna.3 Ännu 1984 hade 
dock strävandena varit att ändra den allmänna gallringsförordningen i linje 
med buden i Samhällets arkivproblem och propositionen om ”ökad 
restriktivitet i bevarandet av handlingar”.4 

Utarbetandet av en efterträdare till 1953 års allmänna gallringsförord-
ning blev sedan en av de viktigaste delarna inom Riksarkivets författnings-
projekt som inleddes 1987. Ett första utkast kom ut i mars 1988, och ut-
vecklades sedan vidare under det året. I början var det som ett underkapitel 
till en större allmän tillämpningsföreskrift, ”Riksarkivets föreskrifter om 
statliga myndigheters arkiv”. Men den bröts ut i oktober 1988, först till-
sammans med en ny föreskrift om ansökningshandlingar, vilken snart i sin 
tur blev självständig. I december 1988 gick den ut på stor remiss, och efter 
justeringar även internt i november 1990 och till vissa myndigheter i mars 
1991 – i samtliga fall tillsammans med förslag till den allmänna arkivföre-
skrift som reglerar grundläggande principer om bland annat arkivbeskriv-
ning, arkivbildning och gallringsframställningar. Slutresultatet blev RA-
FS 1991:6, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, hädanefter kallad tillfäll-
ig/ringa-betydelse-föreskriften. Dess grundprincip är att varje myndighet 

                                                        
3 PM 1985-11-11, s. 10; se även PM 1987-02-13: Dnr 1386-85-50 (arkivlagd i Dnr 
1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
4 Ds U 1981:21, s. 81 och 103–104; Prop. 1982/83:100 bil. 10, s. 12, 62 och 66 – skulle 
ske inom ramen för gällande regelsystem. Redan 1982, som en första reaktion på 
departementsutredningens förslag, lät Riksarkivet Nils Nilsson göra en första översyn: 
Dnr 1815/G 3 (1982), F1C:120, RA/YH. Föreskriftsförslaget – ”Förslag till ny allmän 
gallringsförordning (AGF) – kommentar och detaljmotivering” (1984-11-19) överläm-
nades till Utbildningsdepartementet 1985-06-18. I materialet framgår att Riksarkivet 
meddelades i möten med regeringen hösten 1984 att utökad gallring ej kunde ske i 
förordning utan stöd i en lag; en ändrad allmän gallringsförordning förutsatte alltså 
”åtminstone vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen och en ny arkivlag” (PM 1984-
11-19, s. 2). Frågan överlämnades till arkivutredningen genom regeringsprotokoll 1985-
09-12. Dnr 3066/G 3/83, F1C:120, RA/YH. 
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ska gallra de handlingar som är ”av tillfällig eller ringa betydelse för 
myndighetens verksamhet”, under förutsättning att de inte bedöms ha 
något värde enligt något av arkivlagens tre kriterier för bevarande, det vill 
säga bland annat forskningens behov: 

Myndigheten skall gallra ut allmänna handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse för myndighetens verksamhet. Gallring får dock endast ske under 
förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att hand-
lingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 

Föreskriften innebar också ett generellt förbud mot att gallra handlingar 
före 1980 – en tidsgräns som ännu gäller 2019.5 Om de ändå önskade gallra 
äldre handlingar, måste en framställan lämnas till Riksarkivet. Detta mot-
svarade regeln i 1953 års allmänna gallringsförordning rörande handlingar 
från tiden före 1954. Under beredningen av föreskriften hade först före-
slagits att gränsen skulle ligga vid 1950, och senare återigen 1954, vilket 
förstås skulle ha gjort gallring enklare av arkivmaterial från 1960- och 
1970-talen.6 

Till skillnad från 1953 års allmänna gallringsförordning, som tydligt 
listade just vilka handlingstyper som det handlade om, är det sedan 1991 i 
princip upp till varje myndighet själv att bedöma just vilka handlingar som 
kan tänkas vara ”av tillfällig eller ringa betydelse”. I stället ges exempel på 
handlingar i föreskriften under rubriken allmänna råd och i särskilda 
bilagor.7 I början av den långvariga beredningen av den nya föreskriften 
tänktes en liknande struktur som dittills, där föreskriften listade olika typer 
av handlingar som skulle gallras. Under 1989 ändrades dock principen till 
den som sedan kom att gälla: en föreskrift öppen för tolkning, med endast 
rådgivande exempel på handlingar.8 

Som jag återkommer till längre fram i detta kapitel, uppfattades ändå i 
många fall exemplen i bilagorna såsom tvingande – även inom Riksarkivet 
självt. Det kom också att uppstå gråzoner eller överlappande fält mellan 
tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften och andra föreskrifter, vilket kunde 

                                                        
5 RA-FS 1991:6, 6 §; RA-FS 1997:6, 4 §. 
6 4 § i utkast 1988-12-05 resp. 1989-05-24. Dnr 1368-87-50 vol. 2 resp. 1, F4:22 resp. 
F4:21, RA/YH. 
7 RA-FS 1991:6, 2 §; RA-FS 1997:6, 7 §. 
8 Ännu förslag 1989-05-24 med den gamla strukturen: Dnr 1368-87-50 vol. 1, F4:21, 
RA/YH. Från 1989-11-24 finns utkast med rådgivande exempel: Dnr 1368-87-50 vol. 
5A, F4:25, RA/YH. 
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leda till visst bryderi.9 Längre fram i studien analyserar jag också närmare 
de diskussioner som fördes rörande själva principen med delegering av 
beslutsrätt till enskilda myndigheter, liksom kring några av de handlings-
typer som aktualiseras i tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften. I det följ-
ande ska jag dock gå närmare in på de övriga större gallringsföreskrifter 
som beslutats inom Riksarkivet från 1991 och framåt. 

Att  täcka f ler sektorer: miljö och rättsväsende 
Efter 1991 har det funnits en strävan att tänka mer sektorsöverskridande, 
vilket efter hand mynnade ut i en rad nya föreskrifter som var gemen-
samma för hela verksamhetsområden snarare än för enskilda myndigheter. 
Kort efter att gallrings- och bevarandepolicyn blev färdig 1995 sattes ett 
par mer eller mindre långlivade projekt igång, med syfte att se över en 
knippe större samhällssektorer så att mer samordnade gallrings- och beva-
randebeslut skulle kunna arbetas fram.10 Ett exempel var Arkiv för en god 
livsmiljö där bland andra Riksarkivet sökte medel från regeringen 1995–
1997 för att lösa myndighetsöverskridande arkivproblem inom natur- och 
kulturmiljösektorn, bland annat länsstyrelserna, Naturvårdsverket och 
Lantmäteriverket. Målet var att samordna bevarande och gallring så att 
varken total gallring eller dubbelt bevarande blev fallet. Riksarkivet såg 
här angelägna behov av långsiktigt bevarande som föll under såväl forsk-
ningskriteriet som ”samhällsnyttans” kriterium – beslut som togs inom 
miljösektorn var ofta mycket långsiktiga och det var nödvändigt att bevara 
information över ibland ”extremt lång räckvidd”, såsom i fråga om kärn-
kraftsavfall.11 

Ett annat större utredningsarbete pågick från 1996 till 1998 rörande 
arkivsituationen inom rättsväsendets myndigheter: domstolar, polis, 
åklagare och tullväsende. Där sänds ofta handlingar fram och åter över 

                                                        
9 I tidiga utkast till 1996 års föreskrift för lokal löne- och personaladministration skrevs 
i inledningen att den utfärdades ”i enlighet med” RA-FS 1991:6. Utkast 1996-07-18 och 
1996-10-10, Dnr 31-1180-96, F3BA:283, RA/YH. 1991 års tillfällig/ringa-värde-
föreskrift hade nämligen just ”Personaladministrativa rutinhandlingar och -uppgifter” 
med i exempellistan, något som togs bort 1997: RA-FS 1991:6, bilaga B; jfr RA-FS 
1997:6. Se även kommentar om detta i projektdirektiv 2004-10-12, Dnr 20-2004/3287, 
[F1F], RA/YH. 
10 Se lista över planerade projekt i ”Rapport avseende SATS-uppföljningsprojektet” 
(1995-02-15), s. 16–19, Dnr 30-4575-94, F3BA:165, RA/YH. 
11 ”Projekt ’Arkiv för en god livsmiljö’ (ARGOL)”, projektbeskrivning 1996-01-29, s. 
3, Dnr 30-881-95, F3BA:164, RA/YH. 
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myndighetsgränserna i original eller kopior, och dittills hade gallring och 
bevarande inte varit samordnat. I viss mån användes den nya gallrings- och 
bevarandepolicyn i dessa utredningar, vilka ledde fram till en samlad större 
brottmålsföreskrift 1998. Där fanns längre resonemang om lämpliga ur-
valsmetoder, medan kriterierna i policyn endast refererades helt kort.12 I 
remissberedningen togs också kulturarvsbegreppet upp av dels en 
kammarrätt som nämnde mål ”som gäller rätt till jakt och fiske samt rätten 
att över huvud taget använda mark och vatten”, dels ett landsarkiv som 
nämnde landsfiskalgallringen som ödesdiger.13 Det är emellertid svårt att 
se att vare sig policyns kriterier eller kulturarvsbegreppet egentligen styrde 
bedömningarna i någon viss riktning. 

Statens administrativa handlingar  
Under 1990-talet märktes även en förhöjd strävan att framhäva bevarandet, 
det vill säga att gallringsutredningar inte endast skulle utgå från vad som 
kunde gallras, utan även vad som borde bevaras. Detta märktes om inte 
annat i namnet på föreskrifterna, och inte endast i de uppenbara fall som 
tidigare nämnts, där Riksarkivet föreskrev undantag från sådan gallring av 
integritetsskäl som reglerats i lagar och förordningar. Den första gallrings-
föreskriften för statliga myndigheter som fick ordet ”bevarande” i titeln 
blev RA-FS 1996:4, för handlingar tillkomna genom lokal löne- och 
personaladministrativ verksamhet. Gallring av dessa handlingar hade 
tidigare reglerats genom framför allt allmänna gallringsförordningen och 
1991 års tillfällig/ringa-betydelse-föreskrift.14 Betoningen av bevarandet 
hade inte varit tanken från början, men i remissgenomgången framhöll en 
instans, bland annat med hänvisning till den nya policyn, att bevarandet 
borde lyftas fram mer. Digitaliseringen lyftes fram som den viktigaste 

                                                        
12 ”Riktlinjer för bevarande och gallring av handlingar inom rättsväsendet” (PM 1996-
03-20), s. 7–9, Dnr 30-1248-96, F3BA:282, RA/YH; Bevarande och gallring av 
brottmålshandlingar (1998), s. 48–50 och 66–73. RA-MS 1998:57. 
13  Kammarrätten i Sundsvall, yttrande 1996-04-01 över PM 1996-03-20, s. 3 (jfr 
yttrande från Kammarrätten i Stockholm 1996-05-03 (s. 2) som tänkte sig att en senare 
utredning skulle kunna besvara vilka måltyper som hade bevarandeintresse ur 
kulturarvssynpunkt); Landsarkivet i Härnösand, yttrande 1996-05-23 över PM 1996-
03-20; M. Burell, ”Riktlinjer för bevarande och gallring av handlingar inom rättsväs-
endet”, PM 1996-08-23, s. 11 och 25–36. Dnr 30-1248-96, F3BA:282, RA/YH. 
14 AGF (1953), 2 § 1; RA-FS 1991:6, 2 §. Sedan tidigare hade Riksarkivets allmänna 
råd till kommuner och landsting regelmässigt talat om både gallring och bevarande, men 
den rådgivande och mer resonerande strukturen i dessa gör det inte jämförbart. 
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orsaken: ”konsekvenserna av att handlingsbegreppet ändrat karaktär i 
digitala system bör dras fullt ut genom en starkare betoning på bevarande-
aspekten och handlingarnas långsiktiga betydelse”. Bakgrunden var att 
begreppet gallring alltmer blivit ohanterligt i digitala informationssystem, 
som det till stor del rörde sig om i detta fall, och då handlingsbegreppet 
mer och mer blivit en sorts abstraktion i de växande informations-
komplexen. Nu handlade det alltmer om att välja ut vilka sammanställ-
ningar ur systemen som skulle bevaras; systemen som sådana var inte 
aktuella att bevara i sin helhet och det vore bara opraktiskt att peka ut vad 
som ska gallras.15 

I den omfattande beredningen inför föreskriften var man dock 
korthuggen när det gällde det långsiktiga bevarandet. En enda kategori ur 
själva datasystemen skulle bevaras för evigt, nämligen årsvisa ”kalendar-
ier/tjänstgöringsjournaler” – registerutdrag ur det digitala statliga löne-
redovisningssystemet som påvisade varje anställds tjänstgöringsgrad, lön 
med mera under ett år. När det någon gång ”hettade till” i ärendets bered-
ning vad gällde långsiktigt bevarande, handlade det främst om de nämnda 
tjänstgöringsjournalerna, vilkas öde växlade under utredningens gång. 
Diskussionen vittnade också om en osäkerhet om tillförlitligheten och 
användbarheten i de existerande datasystemen för längre bevarande. När 
frågan inledningsvis bereddes mellan Riksarkivet och Statens löne- och 
pensionsverk (SPV), menade den senare instansen först att tjänstgörings-
journalerna måste bevaras, eftersom så inte skedde i verkets datasystem 
för automatisk matrikelföring (Mareg). Sedan ändrade dock SPV stånd-
punkt, och hänvisade till att uppgifterna i fråga ändå förvarades hos 
Statistiska centralbyrån (SCB). Ett sådant förfarande skulle uppvisa 
tillräcklig hänsyn till arkivlagens bevarandekriterier: 

Efter fördjupade diskussioner här på SPV […] anser vi att det inte är nöd-
vändigt att spara tjänstgöringsjournaler eller motsvarande i mer än 10 år. 

Vad vi framförallt grundar detta på är att alla statliga lönesystem lämnar 
en omfattande statistik till SCB och att den statistiken bevaras. Denna 
statistik lagras på datamedia och är därigenom mera tillgänglig än de 
tjänstgöringsjournaler som myndigheterna själva kommer att framställa då 

                                                        
15 Se yttrande över Riksarkivets förslag 1996-05-02 från Regeringskansliets förvalt-
ningskontor (1996-06-06), s. 1 (citat), samt från Stockholms stadsarkiv (1996-06-25). 
Synpunkterna togs emot positivt inom Riksarkivet: ”Förslag till systemoberoende 
föreskrifter och allmänna råd om bevarande respektive gallring av handlingar tillkomna 
genom lokal löne- och personaladministrativ verksamhet hos civila statliga myndig-
heter” (PM 1996-10-18), s. 9. Dnr 31-1180-96, F3BA:283, RA/YH. 
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dessa i de flesta fall enbart kommer att finnas som papperskopior. Vår 
uppfattning är att de uppgifter som SCB bevarar uppfyller 3 § arkivlagen.16 

Efter att emellertid bland andra Statistiska centralbyrån själva poängterat 
att det vore opraktiskt, komplicerat och kostnadsbetungande om myndig-
heter skulle vända sig till Statistiska centralbyrån för att få tillgång till 
dessa uppgifter, valde Riksarkivet till sist ändå att avsätta de årsvisa tjänst-
göringsjournalerna för (evigt) bevarande. Det hade också påtalats att det 
vore ett ”närmast revolutionärt grepp” att bryta kontinuiteten i detta 
bevarande.17 

I sig innebar föreskriften dock en ändrad inställning i ett specifikt fall, 
som gällde en mer traditionell handlingstyp utanför de digitala systemen. 
Det gällde de arbets- eller befattningsbeskrivningar – med undantag för 
sådana inom biståndsverksamhet – som enligt tidigare föreskrifter skulle 
gallras ”så snart de ersatts av nya beskrivningar eller eljest mist sin 
aktualitet för myndigheten”.18 Under beredningens gång kom dock denna 
sorts handling att utpekas för långsiktigt bevarande, men då utan annan 
motivering än så att säga förnuftsskäl: handlingstypen beskrevs som viktig 
för att förstå kontexten och organisationsstrukturen. Riksarkivets hand-
läggare ansåg att det var ”obegripligt” att de tidigare gallrats: 

Handlingstypen ”Befattningsbeskrivningar” har tillkommit. Dessa hand-
lingar har genom RAs gallringsbeslut nr 393 av den 2 oktober 1973 varit 
gallringsbara tidigare, men föreslås nu alltså bevaras. Argumentet är att 
befattningsbeskrivningar av god kvalitet kan vara centrala dokument för 
att förstå en organisationsstruktur och för att förstå kontexten till enskilda 
handlingar. Det är för mig obegripligt hur man med goda skäl kan hävda 

                                                        
16 Statens löne- och pensionsverk till Riksarkivet 1996-03-15 och 1996-04-25 (citat), 
Dnr 31-1180-96, F3BA:283, RA/YH. 
17 RA-FS 1996:4; yttranden från Statistiska centralbyrån (1996-06-06), landsarkiven i 
Uppsala (1996-06-05), Vadstena (1996-05-14) och Visby (1996-05-15) samt Stock-
holms stadsarkiv (1996-06-25). Brott mot kontinuiteten: U. Söderberg, Krigsarkivet 
(1996-06-07). Dnr 31-1180-96, F3BA:283, RA/YH. 
18 RAG 393 (1973). Handlingstypen fanns även med i ett ändringsförslag till ny allmän 
gallringförordning som utarbetades hösten 1984 men som ej realiserades: förslag bilagt 
PM 1984-11-19, 5 § 1, Dnr 3066/G 3/83, F1C:120, RA/YH. De nämndes även i utkastet 
till ny allmän gallringsföreskrift 1988-12-05, 1 § 19, även där med undantag för 
biståndsverksamhet. Detta fick kritik, se t.ex. Stadsarkivet i Malmö (1989-02-03) och 
Landsarkivet i Östersund (1989-02-07; marginalanteckning: ”Tveksamt. Kan väl ha 
visst forskningsvärde.”). Televerket (1989-02-13) ville tvärtom skärpa formuleringen 
om gallring. Dnr 1368-87-50 vol. 2 resp. 4, F4:22 resp. F4:24, RA/YH. 
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att de skall gallras hos samtliga myndigheter, även om de hos vissa 
myndigheter inte håller en acceptabel kvalitet.19 

Utredningsmaterialet till RA-FS 1996:4 talar dock väldigt lite i termer av 
forskningens behov, och i så fall endast i allmänna termer att ett visst mate-
rial kunde vara intressant.20 Begreppet kulturarv förekom inte alls, och 
arkivlagens bevarandekriterier nämndes endast enstaka gånger utan närm-
are precisering.21 Den nya gallrings- och bevarandepolicyn togs endast upp 
av en enda remissinstans och då utan vidare kommentarer – endast som ett 
argument för att betona bevarande minst lika mycket som gallring.22 

När föreskriften åtta år senare skulle ses över, fick dock utredningen i 
explicit uppdrag att ta utgångspunkt från Riksarkivets gallrings- och 
bevarandepolicy, och den uppmuntrades till och med att ge ”förslag till 
förändringar av gallringspolicyn”. 23  I själva utredningsarbetet anknöts 
dock inte till de formella riktlinjerna i någon egentlig mening, förutom 
allmänna hänvisningar till arkivlagens bevarandekriterier.24 De fåtaliga 
spåren av mer principiella resonemang om arkivvärdering går snarast emot 
policyns bud att bevisvärde och informationsvärde ska väga lika tungt, 
eftersom det – mer i enlighet med klassisk proveniensteori – hävdas att: 
”Huvudprincipen är att en myndighets arkiv skall spegla den verksamhet 
man bedrivit på både kort och lång sikt”.25 Av föresatserna att uppdatera 
policyn finns inga spår alls i de bevarade handlingarna. 

Men trots den talande tystnaden rörande policyn och begrepp som 
forskning och kulturarv, så präglades ändå den förändrade föreskriften i 
allmänhet av en stärkt bevarandefokus. Den betonade starkt de personal-
administrativa handlingarnas forskningsvärde, vilket rent konkret innebar 

                                                        
19 PM 1996-10-18, s. 12. Se även s. 1 och 6–7: det var under ett möte med Riksarkivets 
TR-byrå som han blivit uppmärksammad på att 1973 års gallringsföreskrift ännu gällde. 
Dnr 31-1180-96, F3BA:283, RA/YH. 
20 Regeringskansliets förvaltningskontor, yttrande 1996-06-06, s. 2. Dnr 31-1180-96, 
F3BA:283, RA/YH. Se även RA-FS 1996:4, 4 §. 
21 Skrivelse från Statens löne- och pensionsverk 1996-04-25; utkast till föreskrift 1996-
10-10. Dnr 31-1180-96, F3BA:283, RA/YH. 
22 Regeringskansliets förvaltningskontor, yttrande 1996-06-06, s. 1. Dnr 31-1180-96, 
F3BA:283, RA/YH. 
23 Direktiv 2004-10-12, Dnr 20-2004/3287, [F1F], RA/YH. 
24  PM 2004-10-15, s. 5 och 12; konsekvensutredning 2006-06-09, s. 2–3. Dnr 20-
2004/3287, [F1F], RA/YH. 
25 Den citerade formuleringen följs av: ”Löne- och personaladministration utgör inte en 
myndighets kärnverksamhet men kopplingar finns naturligtvis.” Konsekvensutredning 
2006-06-09, s. 2, Dnr 20-2004/3287, [F1F], RA/YH. 
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att några handlingstyper ändrade status i föreskriften från gallring till 
bevarande. Arbetsskadehandlingar, som tidigare fick gallras efter 10 år, 
skulle nu bevaras, liksom på samma sätt rehabiliteringsutredningar.26 Hur 
motiverades då dessa forskningsvärden? 

Som komplement till den färdiga föreskriften publicerades även en 
broschyr, som närmast riktade sig till de myndigheter som skulle tillämpa 
reglerna. Den hade ett förord av riksarkivarien, som betonade att även om 
mängden information inom löne- och personaladministration växt kraftigt 
på senare år, så fanns många skäl att bevara (delar av) den, i ordalag som 
tangerar ett vidare historieidentitetsfokus: ”Samtidigt är det uppenbart att 
just dessa handlingar är oerhört viktiga vid en genomgång av vår livssitu-
ation; pensionen, yrkeskarriär och anställningsförhållanden m.m.” I rapp-
orten betonades också att medan merparten av handlingarna i löneadmini-
strationen kunde gallras, skulle det omvända gälla personadministrationen: 
”Handlingar inom det personaladministrativa området skall, med ett fåtal 
undantag, bevaras då dessa bedömts ha ett betydande forskningsvärde.”27 

Forskningsvärdena i de berörda materialen diskuterades också i bro-
schyren, där det förekom en viss betoning på bevisvärdet (att dokumentera 
vad som skett vid arkivbildaren), liksom vissa förmodanden angående den 
framtida forskningens behov: 

Ett förmodat forskningsintresse torde finnas för bl.a. personhistorisk fors-
kning. Området ger en bra beskrivning över arbetsgivarens personalpolicy, 
vilka satsningar som gjorts på personalen i form av kompetens och 
friskvård m.m. 

De handlingar som vanligtvis förvaras i en arbetstagares personaldossi-
er, avspeglar i allt väsentligt en anställds villkor och tjänstgöring och ger 
en beskrivning över relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. På 
lång sikt bör här kunna utläsas samhällsförändringars påverkan på anställ-
ningsförhållanden, arbetsförhållanden m.m. samt spegla vilken inverkan 
förändrade krav i arbetslivet kan ha haft på den enskilde individen.28 

                                                        
26  RA-FS 2006:5, bilaga 2 s. 8; jfr RA-FS 1996:4. Originalen hade sänts till 
försäkringskassorna, där de dock enligt RA-MS 1993:25 gallrats efter 10 år förutom för 
personer födda 5:e, 15:e eller 25:e; genom RA-MS 1996:73 bevarades där rehabilite-
ringshandlingar även i intensivdataområden liksom samtliga arbetsskadeanmälningar. 
27  Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration (2007), s. 6. På 
samma sida finns en allmän hänvisning till arkivlagens tre kriterier och att arkiven ”är 
en del av vårt kulturarv”. 
28 Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration (2007), s. 12–13 
(citat s. 13). 
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Hur hade dessa ganska explicita idéer om framtida forskningsområden 
kommit till? De flesta resonemangen i citatet ovan återfanns redan i det 
missiv som skickades med remissen.29 I beredningen inkluderades inga 
representanter för forskningsvärlden, endast arkiv- och personalenheter, 
och där kom egentligen inga som helst ytterligare synpunkter angående 
forskningsvärde.30  Resonemangen var sålunda frukten av interna idéer 
som formulerats inom Riksarkivets utredning, och som snarast kan 
beskrivas som spontant uppkomna och baserade på ett slags sunt förnuft-
resonemang. 

Statens räkenskaper  
En annan sektorsöverskridande föreskrift som kom till mot slutet av 1990-
talet gällde handlingar som innehöll räkenskapsinformation. Här hade det 
sedan länge funnits myndighetsöverskridande föreskrifter, men de gällde 
endast för specifika digitala system. Inte minst reglerade de det så kallade 
System S, som efter riksdagsbeslut 1967 använts över hela den statliga 
sektorn och som föranledde åtskilliga gallringsbeslut från 1974 och framåt. 
1993 utkom en föreskrift i RA-FS-serien för Cosmos, som var en tekniskt 
moderniserad version av System S. Den innebar dock inga större föränd-
ringar vad gällde gallring och bevarande i jämförelse med tidigare regler.31 

I början av 1990-talet upphandlades dock ett nytt system från den 
privata sektorn, Agresso, att använda inom staten. Från 1993 och bit in på 
2000-talet gick myndigheterna över från System S/Cosmos till Agresso. I 
processens inledning, 1993, drogs också ett mångårigt arbete igång i Riks-
arkivet tillsammans med Riksrevisionsverket – från 1998 Ekonomistyr-
ningsverket – att utarbeta systemoberoende föreskrifter för statens 
räkenskapshandlingar.32 I en tidig rapport hösten 1993 inskärptes att före-
skrifterna skulle fortsätta enligt en tidigare praxis alltsedan 1970-talet, att 
bevarandet ur systemen – genom periodiska uttag ur dem – skulle se till att 
bevara primärdata. Eller, i enlighet med terminologin i de nya redovis-
                                                        
29 Missiv 2005-11-24, s. 2; se även PM 2004-10-15, s. 13–14 och konsekvensutredning 
2006-06-09: Dnr 20-2004/3287, [F1F], RA/YH. 
30 Förslaget fick dock allmänt positiva reaktioner pga. ökat bevarande för forskningens 
behov, men utan specificering (t.ex. Landsarkivet i Göteborg och Högskoleverket). Dnr 
20-2004/3287, [F1F], RA/YH. 
31 RA-FS 1993:4. För historik se: Duke 1998; Remiss 1994-01-26, s. 3–7, Dnr 30-1733-
92, F3BA:160, RA/YH; PM 2003-11-07, s. 13–16, Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
32 Se Riksrevisionsverkets yttrande över Cosmosföreskrift 1993-06-24, Dnr 30-1733-
92, F3BA:160, RA/YH. 
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ningsprinciper som infördes i staten under tidigt 1990-tal: data på trans-
aktions- och händelsenivå.33 Rapporten gick ut på remiss – bland annat till 
ett antal forskningsorgan – och remissinstanserna uppmanades bland annat 
att även beakta vidare bevarandefrågor, rörande vad som borde behållas ur 
systemen för forskningens behov: 

Remissen tar framför allt sikte på problemet att avgöra vilka typer av 
datamängder (tabeller eller register) som skall bevaras respektive gallras 
från större redovisningssystem som används inom staten fr o m den nya 
redovisningsmodellens införande. [– – –] Vi ser gärna att ”redovisnings-
specifika” synpunkter anslutande till de presenterade ambitionsnivåerna 
[…] om möjligt kombineras med mer principiella ståndpunkter vad gäller 
digitalt bevarande av ekonomiska data för forskningens och andra sam-
hällsfunktioners framtida behov.34 

Remissen presenterade två olika ambitionsnivåer. Den lägre miniminivån 
sades motsvara den hittillsvarande praxisen och innebära: 

[…] att endast de datamängder bevaras, vilka innehåller grundläggande 
information om myndighetens transaktioner (grundtransaktioner, härledda 
transaktioner och periodavgränsningstransaktioner) och konton/kontospe-
cifikationer. Enligt detta alternativ skall man således normalt endast bevara 
transaktionsregistren/transaktionstabellerna (inklusive utbetalningsregi-
ster och motsvarande) och datamängder knutna till konton/kontospeci-
fikationer, vilka ej innehåller aggregerade belopp. 

Nackdelen vore att denna lösning i praktiken skulle omöjliggöra de direkta 
sök- och bearbetningsmöjligheter som funnits i systemen. Alternativet 
med en högre ambitionsnivå skulle i sig själv vara dyrare, men i gengäld 
skulle den möjliggöra mer gallring av utdata. Där skulle bevaras ytterligare 
datamängder, som var primärt kopplade till dels ”händelsetyp/konto/ 
kontospecifikation”, dels ”redovisningsobjekt”. Detta kunde göras på olika 
sätt, en maximivariant vore att ”i stort försök[a] bevara hela databaser”, 
men det beskrevs som föga realistiskt i längden på grund av kostnaderna. 
Riksarkivet framlade också tanken på en kombination mellan nivåerna, 
förenat med ett slags urvalsbevarande, där vissa myndigheter eller 

                                                        
33 Remiss 1994-01-26, s. 3–9, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, RA/YH. 
34 Sändlista och missiv 1994-01-26, s. 1–2, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, RA/YH. 
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myndighetsområden skulle bli ”intensivdatamyndigheter” varifrån fler 
datamängder bevarades än bland de övriga.35 

Vad gällde mer specifika diskussioner om forskningsbehov och kultur-
arv ekade dock utredningen tomt. Arkivlagens kriterier refererades såsom 
en del av de legala utgångspunkterna,36 men annars fördes så att säga 
common sense-resonemang. 

I remissomgången framkom dock vitt skilda synpunkter rörande vad 
som egentligen vore intressant för forskningen i det statliga räkenskaps-
materialet. Utredningens utgångspunkt – i enlighet med tidigare praxis 
sedan 1970-talet – att fokusera på bevarande av primärdata blev mer eller 
mindre avfärdat av Landsarkivet i Göteborg, med argumentet att bokför-
ingens uppdelning i konton ändå inte kunde anses spegla verksamheten. 
Argumentationen baserades till stor del på egna erfarenheter: 

Jag tvivlar på att forskningen kommer att ha någon nytta av bokföringen 
från de statliga myndigheterna, därför att hela konteringen ganska dåligt 
speglar verkligheten. Vi upplever ofta har att vi måste pressa händelser in 
under olika konton, som egentligen inte passar. Vårt kontosystem är gjort 
för RA och jag antar att det stämmer bättre där. Men jag gissar också att 
det än fler myndigheter än landsarkivet som har svårt att känna igen sitt 
arbete i kontoplaner. Därför anser jag att man borde kunna gallra hela 
bokföringen. Eventuell forskning kan då gå till bokslut, verksamhetsberätt-
elser och från i år till årsredovisning för övergripande information.37 

Landsarkivarien menade att det snarast var verifikationerna som speglade 
verksamheten, men konstaterade att dessa sedan gammalt gallrades av 
utrymmesskäl. Beträffande detta ville hon inte göra någon genomgripande 
ändring, men framkastade ändå en idé om urvalsbevarande av särskilda 
projekts verifikationer. I övrigt andades hon allmän skepsis; olika hand-
läggare konterar på olika sätt vilket gör att ”ur källkritisk synpunkt är 
materialet alltför tveksamt och sammanställningar blir inte mycket värda”. 
De något resignerade slutorden var att hela remissen ”är ganska hårdsmält 
materia för en vanlig arkivarie, medan däremot bokföringspersonal, som 
nog begriper termerna bättre, knappast kan fundera över forskningens 

                                                        
35 Remiss 1994-01-26, s. 11–13 (citaten s. 12 och 13). Dnr 30-1733-92, F3BA:160, 
RA/YH. 
36 Remiss 1994-01-26, s. 1, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, RA/YH. 
37 Landsarkivet i Göteborg ink. Riksarkivet 1994-02-09, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, 
RA/YH. 
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behov”.38 Resonemanget kan ses som ett vittnesmål över en verklighet där 
arkivarier och andra remissinstanser på kort tid skulle bedöma innebörden 
i informationsmängder från alla tänkbara områden, vilket uppenbart kan 
vara svårt för den som inte fått möjlighet att fördjupa sig i dem. 

Vid Uppsala universitet menade en docent i statsvetenskap att det vore 
värdefullt med ett fortsatt bevarande, och snarast att det var en bonus om 
den högre ambitionsnivån kunde hållas. Men om primärdata ändå fanns, 
skulle ändå en forskare i efterhand kunna rekonstruera en sorts databas 
efter egna behov.39  Vid Göteborgs universitet var en ekonomiforskare 
dock mindre entusiastisk inför möjligheten att använda primärdata: det var 
svårt att sia om forskningsintressen om 50 år, men dittills hade forskningen 
sällan använt sig av primärdata på grund av praktiska svårigheter och att 
det skulle ta mycket tid i anspråk. Därför, menade han, vore det lämpligt 
med en lösning där det gick att få tillgång till sammanställningar.40 

Umeå universitet hade ett kort och koncist svar, med kärnståndpunkten 
att det var desto bättre ju mer som sparades åt forskningen: ”En grund-
läggande synpunkt som man kan ha från forskningens sida är att ju mer 
som bevaras, desto bättre är möjligheterna för framtida undersökningar.” 
Därför borde till och med totalbevarande av databaser vara önskvärt.41 

Intrycket från remissyttrandena är sålunda att forskningssektorn tycks 
förorda mer bevarande, medan arkivsektorn uttrycker delvis mer skeptiska 
ståndpunkter. Denna uppdelning mellan akademisk forskning och arkiv 
kompliceras dock av att exempelvis Göteborgs landsarkivarie var en av 
många ledande arkivarier med doktorsmeriter i historia – och förutom att 
hennes ståndpunkt kan ses som en följd att hon socialiserats in i en sorts 
arkivarieetos, antyder möjligen hennes resonemang en klassiskt källkritisk 
skepsis mot det potentiella användbarheten av materialet. 

Efter remissomgången ansåg sig Riksarkivet ha stöd för linjen att endast 
ett urval av myndigheterna skulle åläggas att bevara databaser långsikt-
igt.42 Något beslut togs emellertid inte, utan i stället vilade frågan en tid 
                                                        
38 Landsarkivet i Göteborg ink. Riksarkivet 1994-02-09, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, 
RA/YH. 
39 Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet 1994-03-15, Dnr 30-1733-92, 
F3BA:160, RA/YH. 
40 Förvaltningshögskolan på uppdrag av Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs 
universitet, 1994-03-14, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, RA/YH. 
41 Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet (genom O. Krantz) 1994-04-28, 
med instämmande av Humanistiska fakulteten 1994-04-29. Dnr 30-1733-92, 
F3BA:160, RA/YH. 
42 PM 1998-09-18, s. 1, Dnr 30-3131-98, F3BA:285, RA/YH. 
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tills en förnyad remiss genomfördes senhösten 1997. Efter beredning av 
den utfärdades systemoberoende föreskrifter i november 1998. Dessa gäll-
de generellt för myndigheter som övergått till ”någon variant av den stat-
liga BAS-kontoplanen”. Nu var ambitionsnivån lägre än några år tidigare. 
Förvisso pekade föreskriften tydligt ut vilken sorts handlingar som skulle 
bevaras ”för i princip all framtid” – i första hand årsredovisningen inklu-
sive specifikationer över dess olika poster.43  Men den kännetecknades 
också av gallring av i princip all löpande bokföring efter att bokförings-
lagens krav och tidsfrister tillgodosetts, något som skilde sig från tidigare 
praxis. Undantag skulle dock göras om det fanns ”särskilda skäl att anta” 
att handlingarna kunde behövas utifrån åtminstone någon av ett antal 
premisser. Förutom några av förvaltningsmässig och juridisk karaktär, 
gällde det ”förståelsen av andra handlingar som bevaras” och ”bestämt 
forskningsändamål”. Det var sålunda upp till respektive arkivbildare att 
göra dessa bedömningar om bland annat forskningsvärde – en lösning som 
blivit vanligare i föreskrifterna sedan 1990-talet och som behandlas 
närmare i kapitel sex.44 

Gallringen rättfärdigades av att den inte ansågs strida mot arkivlagens 
bevarandekriterium om forskningens behov – någon mer motivering än så 
gavs inte. Samtidigt lämnades utrymme för fortsatt utredning: 

Riksarkivet har utgått från att större delen av verifikationsmaterialet, löp-
ande bokföring och sidoordnad redovisning, med en gallringsfrist på 10 år 
enligt denna föreskrift, inte behövs för att tillgodose de ändamål som anges 
i arkivlagen. Riksarkivet kommer därför snarast att se över frågan om att 
undanta från gallring de delar av räkenskapsmaterialet vilka har ett forsk-
ningsintresse och med anledning härav utfärda erforderliga föreskrifter.45 

Även om de nya föreskrifterna var systemoberoende, föreslog Riksarkivet 
att systemspecifika kravställningar i samband med leverans till arkiv-
myndigheter borde utredas inför framtiden, i sådana fall i samverkan med 
Ekonomistyrningsverket och kanske leverantörer av system. Men innan 

                                                        
43 RA-FS 1998:1, 4 och 7 §; uppdaterad RA-FS 2000:2 med hänvisning till nya före-
skrifter om myndigheters bokföring, samt användande av terminologin ”information” 
snarare än ”handlingar”. 
44 RA-FS 1998:1, 5–8 §, citat 8 §. 
45 Utskick med färdig föreskrift 1998-11-27, Dnr 30-3131-98, F3BA:285, RA/YH. I 
efterhand beskrevs detta som att 1998 års föreskrifter utfärdats under förutsättningen att 
undantag för forskning skulle hinna utredas innan gallringsfristerna gått ut: missiv 
2003-11-07, Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
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det skett, var situationen på området så pass outvecklat att man var tvungen 
att sänka minimikraven för bevarandet: ”Så länge det inte finns beredskap 
för detta är det orimligt att kräva att större mängder räkenskapshandlingar 
bevaras hos myndigheterna än vad som stipuleras i föreliggande förslag.”46 

Den minskade ambitionsnivån motiverades alltså främst av bristande 
förutsättningar för digitalt bevarande, såväl tekniskt som ekonomiskt. 
Remissinstanserna hade heller inte trott på något större bevarande, i alla 
fall inte inom arkivväsendet. Arkivlagens kriterier för bevarande 
aktualiserades inte mer än det som citerades ovan i utredningen, vilket 
föranledde Stockholms stadsarkiv att efterlysa en analys av förslagets 
konsekvenser utifrån arkivlagens bevarandekriterier.47 

Remissen hade skickats till en ganska ”traditionell” krets bestående av 
främst statliga myndigheter – däremot exempelvis inga representanter för 
forskningen, till skillnad från 1994. 48  Detta mötte dock viss kritik. 
Landsarkivet i Uppsala menade att forskarvärlden borde ha tillfrågats, 
liksom att missivets utformning riskerat leda till att bara myndigheters 
ekonomiadministrativa enheter skulle yttra sig. Riksarkivets depåbyrå 
invände också mot att det saknades analys av skälen till förslaget, och inte 
heller hade konsekvenserna för forskning och annan användning utretts så 
som vore önskvärt. Depåbyrån förordade att en sådan analys tog utgångs-
punkt i kriterierna i den officiella gallrings- och bevarandepolicyn. Som 
om inte det var nog, saknade de en ekonomisk konsekvensanalys.49 

Kort efter de nya föreskrifterna trätt i kraft i december 1998 kom 
uppgifter till Riksarkivet om att de upplevdes som svåra att tillämpa. 
Därför sattes ett projekt igång under hösten 2000 där Riksarkivet och 
Ekonomistyrningsverket samarbetade för att återigen se över regelverk-
et.50 En enkät skickades ut under vintern 2001 till ett antal statliga myndig-
heter, som fick uppge om de fattat tillämpningsbeslut enligt föreskriften, 
om de ansåg den lätt att tolka, samt om de önskade ändrade gallrings-

                                                        
46 PM 1998-09-18, s. 10, Dnr 30-3131-98, F3BA:285, RA/YH. 
47 Stockholms stadsarkiv 1997-12-16; se även Landsarkivet i Göteborg 1997-12-16. 
Dnr 30-1733-92, F3BA:160. 
48 Se sändlista 1997-11-06 och remissyttranden, Dnr 30-1733-92, F3BA:160. 
49 Landsarkivet i Uppsala 1997-12-19, s. 1; Riksarkivets Depåbyrå 1997-12-12; se även 
Stockholms stadsarkiv 1997-12-16. Dnr 30-1733-92, F3BA:160. 
50  Projektdirektiv 2000-10-19, Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. Detta var den 
andra fasen i projektet, där det första var att på kort tid korrigera föreskriften så den 
harmonierade med den nya förordningen för myndigheters bokföring (SFS 2000:606), 
vilket resulterade i RA-FS 2000:2. 
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frister.51 De flesta svarade relativt kortfattat, men vissa höll med om att de 
var svåra att tolka och efterlyste mer detaljerade och entydiga 
föreskrifter.52 En instans ifrågasatte dock huruvida man alls kunde ”göra 
en lättolkad, systemoberoende gallringsföreskrift”, och menade att den väg 
som valts – att peka ut en bevarandenivå och i övrigt delegera resten till 
myndigheterna – var den enda möjliga vägen: ”Det kan delvis vara en tung 
uppgift, men finns något alternativ?”53 

Efter enkäten skickades ett nytt förslag till föreskrift ut på remiss till 
landsarkiven och inom Riksarkivet, efter att vissa ändringar gjorts utifrån 
ett utkast som först utarbetats inom Ekonomistyrningsverket. Förslaget 
innehöll ungefär samma räckvidd vad gäller bevarande och gallring som 
tidigare – det vill säga den löpande bokföringen och verifikationerna 
kunde i princip gallras ut efter tio år. I motiveringen till förslaget angavs 
att det inte fanns ekonomiska resurser att bevara informationen vare sig på 
papper eller digitalt, som tillägg till konstaterandet – som gjordes utan 
vidare förklaring – att ”någon framtida efterfrågan inte är att vänta”.54 

Flera av de statliga arkivinstitutioner som fick remissen accepterade i 
princip nivån på bevarandet. Några instanser var dock mer eller mindre 
starkt kritiska mot att bevarande på transaktionsnivå avfärdats. Mest kate-
gorisk var kritiken internt från en avdelning på Riksarkivet, som motsatte 
sig att man inte längre skulle bevara på transaktionsnivå – bland annat för 
att sådan information mycket väl kunde vara intressant för forskningen. De 
avfärdade argumenten som utgått från dagens forskningsbehov: sådana 
hade ändrats förr och skulle förmodligen ändras i framtiden, varför det inte 
gick att säga att ett visst material skulle anses ointressant senare: 

Utan att närmare ha kännedom om vilka djupare resonemang som ligger 
bakom ställningstagandet kan det ändå tyckas finnas skäl att ifrågasätta att 
man inte ska bevara räkenskapsinformation hos statliga myndigheter på 
transaktionsnivå. Historiskt har bevarandet alltid skett på denna nivå, inbe-

                                                        
51 Enkätbrev 2001-02-27. Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
52 T.ex. invände Socialstyrelsen mot formuleringar där handlingar skulle bevaras ”i 
princip” för all framtid eller ”av särskilda skäl”. Konjunkturinstitutet efterlyste ”en 
förteckning på miniminivå över 1. vad som skall sparas för all framtid, 2. vad som ska 
sparas tidsbegränsat […]”. Domstolsverket: ”alltför generellt skriven för att kunna 
tillämpas praktiskt”. Riksskatteverket: de är svåra att tolka, och upprepar sin tidigare 
ståndpunkt att det bör komma ett ”systemoberoende” gallringsbeslut baserat på ”en 
redovisningsteknisk begreppsmodell”. Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
53 Riksförsäkringsverket 2001-03-12, Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
54 PM 2001-11-15, s. 2. Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
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gripet de centrala datoriserade systemen System-S och Temos. Från och 
med RAs förra författning på området har man frångått denna historiska 
kontinuitet. 

Skälen som nu anges för detta är två, dels att ingen framtida efterfrågan 
är att vänta, dels att det skulle bli för tekniskt komplicerat och kostsamt. 

Vad gäller den framtida forskningens efterfrågan är det alltid svårt att 
sia utifrån dagens situation. Men vi har redan upplevt hur räkenskaps-
information som länge låg utan uppmärksamhet under en period blev 
mycket använt av forskare. Digital räkenskapsinformation på transaktions-
nivå kan mycket väl få en omfattande användning i framtiden. [– – –] 

Skälen för att gå ifrån den historiska kontinuiteten av bevarande på 
transaktionsnivå av räkenskapsinformation bör ordentligt prövas innan 
man eventuellt fattar ett sådant beslut.55 

Denna minoritets principiella invändningar gjorde att beslutet fick vänta. 
En ny utredning följde två år senare, som på ett betydligt mer organiserat 
sätt sökte ta reda på i vad mån forskningen skulle ha behov av bevarade 
uppgifter på transaktionsnivåerna. Men för att förstå sammanhangen på 
bästa sätt, behöver vi först gå igenom ett par andra större utredningar runt 
millennieskiftet. 

EU-handlingarna 
De hittills refererade exemplen påvisar att det endast fördes rudimentära 
diskussioner om forskningsvärden och kulturarv i dessa omfattande 
utredningar som rörde betydande kategorier av arkivhandlingar. I ännu 
mindre grad tillämpades Riksarkivets nya gallrings- och bevarandepolicy. 
Samma iakttagelse kan göras om arbetet 1997–2000 med nya föreskrifter 
rörande en viss typ av så kallade EU-handlingar – sådana som utväxlades 
mellan svenska myndigheter och EU-organ.56 Utgångspunkten var att det 
                                                        
55 Riksarkivets S-byrå, 2001-12-13. Se även Stockholms stadsarkiv (som tillade att de 
själva gjort en annan bedömning för Stockholms stads räkning): ”Vår uppfattning är att 
Riksarkivet bör göra en analys av materialets forskningsvärde och av kostnaderna för 
ett vidgat bevarande innan beslut fattas.” Krigsarkivet varnade för prejudikat: att de 
statliga arkivmyndigheterna inte hade resurser för bevarande ”kan inte vara ett argument 
från en arkivmyndighet” och skulle öppna för liknande argument från myndigheterna. 
Landsarkivet i Uppsala var i princip för förslaget till föreskrift, men uttryckte också 
tveksamhet inför den principiella argumentationen att gallring motiverades av bristande 
resurser. Inga invändningar: Riksarkivets TR-byrå, Värmlandsarkiv samt Landsarkiven 
i Östersund, Härnösand, Lund och Göteborg. Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
56 RA-FS 2000:1. Föreskriften gällde inte handlingar i samband med särskilda EU-
program, eller handlingar rörande tillstånd, anmälningar och ansökningar. PM 2000-05-
15, s. 1–2. Dnr 30-1542-97, F3BA:284, RA/YH. 
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behövdes en föreskrift eftersom denna form av handlingar var av nytt slag 
i och med EU-medlemskapet 1995. Situationen var därigenom oreglerad, 
vilket kunde leda till såväl oönskad gallring som oönskat bevarande: ”Där-
för bevaras för närvarande säkerligen nära nog samtliga EU-handlingar 
hos vissa myndigheter eller i sämsta fall utsätts de för oreglerad gallring.”57 

Den mest markanta konsekvensen av föreskriften blev att myndigheter 
kunde gallra vissa handlingar när de deltagit som ”ställföreträdare eller bi-
sittare” i kommittéer eller arbetsgrupper inom EU. Den nya gallrings- och 
bevarandepolicyn hade inte nämnts i utredningsarbetet, däremot sades att 
arkivlagens kriterier var ”utgångspunkt för övervägandena”.58 I materialet 
framkommer det dock inte hur. Ibland diskuterades vissa handlingar som 
forskningsintressanta, men själva argumenten kan förefalla något ad hoc-
mässiga: 

Handlingar som tillkommit genom att en myndighet deltagit i arbets-
grupper eller kommittéer under kommissionen som ombud skall bevaras. 
De handlingar som tillkommit genom att en tjänsteman representerat 
Sverige i ett decentraliserat EU-organ skall även de bevaras. I båda fallen 
väger forskningsbehovet tungt.59 

[– – –] På längre sikt har EU-handlingarna troligen ett värde för forsk-
ningen. Det är alltid svårt att bedöma forskningsintresset för handlingar. I 
det här fallet kanske det är extra besvärligt eftersom handlingarna är nya 
och det finns ingenting liknande att jämföra med. Medlemskapet i EU har 
dock inneburit att beslut som tidigare togs inom landet nu fattas i Bryssel 
och på andra orter i Europa.60 

Exempel som detta visar att det går att förstå att det inom Riksarkivet, trots 
den nya gallrings- och bevarandepolicyn, runt millennieskiftet ansågs 
finnas ett behov av att stärka själva organisationen av gallringsföreskrifter. 
Exempelvis gjordes en särskild utvärdering 1999 av tillämpningen av 
tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften. 61  Sedan sjösattes en särskild 
gallringsgrupp inom Riksarkivet 2000, som regelbundet kom att bereda 

                                                        
57 Projektplan 1997-04-23, Dnr 30-1542-97, F3BA:284, RA/YH. 
58 RA-FS 2000:1, 4 §; ”Förslag till allmänna råd om registrering och föreskrifter för 
gallring av EU-handlingar”, remiss-PM 1998-03-18, s. 10. Se även ”Inledning och 
bakgrund”, PM 2000-05-15, s. 2–3. Dnr 30-1542-97, F3BA:284, RA/YH. 
59 Förslag 1998-03-18, s. 12, Dnr 30-1542-97, F3BA:284, RA/YH. 
60  ”Inledning och bakgrund”, PM 2000-05-15, s. 3, Dnr 30-1542-97, F3BA:284, 
RA/YH. 
61 Se nedan kap. 7. 



 173 
 

aktuella ärenden vid så kallade gallringsplenum, i vilka man sade sig utgå 
från bevarandemålen i arkivlagens tredje paragraf samt att övervägandena 
inför besluten redovisats i PM som kunnat diskuteras. Man hoppades att 
detta skulle öka kvaliteten på besluten, mer stadga åt besluten och att de 
intressanta diskussionerna måhända kunde leda till nya policyer i frågan. 
Dessutom sade man sig ha höjt kraven på myndigheternas gallringsfram-
ställningar; om dessa uppvisade brister fick de kompletteringskrav till-
sammans med Riksarkivets nyutkomna broschyr Om gallring.62 

Upphandlingshandlingarna 
Trots dessa föresatser påminde den utredning om upphandlingshandlingar 
som sattes igång 2001 om den förutnämnda EU-handlingsutredningen, i 
det att policyn och mer kvalitativa diskussioner om forskningsvärden app-
licerades endast mycket översiktligt. Inför remissomgången hävdades att 
utredningen hade utgått från arkivlagens kriterier, men inte närmare hur.63 
Själva utredningen behandlade ”forskningens behov” tämligen common 
sense-artat, även om det uttrycktes som att denna fråga utgjort 
huvudobjektet för studien.64 Intressant nog snävades det uttryckligen in till 
akademisk forskning: ”vilka handlingar som avspeglar ett upphandlings-
ärende på lång sikt och tillgodoser det forskningsmässiga behovet inom 
olika vetenskapliga discipliner”.65 

Där fördes dock ett principiellt intressant resonemang med viss udd mot 
gallrings- och bevarandepolicyns ord om att handlingar i administrativa 
och tekniska stödverksamheter vore av mindre betydelse när det gällde 
dokumentation av arkivbildaren. De stödjande verksamheterna är, skrev 
utredaren, inte alls av ringa intresse utan har exempelvis ett ”förvaltnings-
historiskt värde”. Det kunde handla om att ”bevara dokumentation kring 
myndigheters olika inköpspolicys, skälen för de uppställda kraven på 
anbudsgivarna och för urvalet av dessa, vad som erbjöds i antaget anbud, 

                                                        
62 ”Organisation, handläggningsrutiner mm för grupp 2, Gallring”, PM 2000-01-25 
samt ”Summering av arbetet inom gallringsgruppen vid TR-byrån år 2000–2001”, PM 
2002-01-15, båda i: Dnr 230-2002/283, [F3BB], RA/YH. 
63 Remissbrev 2003-09-02, s. 2; PM 2003-06-05, s. 6. Dnr 230-2001/3752, [F3BB], 
RA/YH. 
64 PM 2003-06-05, s. 11: ”Att penetrera vilka handlingar som på lång sikt bäst tillgodo-
ser forskningsbehovet kom att bli grundläggande i denna utredning.” Dnr 230-
2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
65 PM 2003-06-05, s. 8, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
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vad som investerats i, för vilket ändamål samt de kostnader myndigheten 
haft för investeringen”.66 

Likaså betonades värdet av källor som visade på investeringar i 
personalens psykosociala arbetsmiljö. Man kan nästan också ana en giftig 
kritik av den samtida vurmen för outsourcing i förslaget att bevara 
dokumentation i ökande konsultverksamhet: 

Flertalet av de upphandlingar som görs vid statliga myndigheter utgör in-
vesteringar i konsultinsatser till en inte ringa summa årligen. De kostnader 
som dessa investeringar medför kan ha ett forskningsmässigt intresse för 
att avspegla t.ex. myndigheters eventuella satsningar på kompetenshöjning 
av personalen inom olika nivåer i hierarkin genom utbildningar, kurser etc. 
Eller som en belysning av det faktum att vissa myndigheter inte har kompe-
tens inom den egna verksamheten och därför har behov av investerings-
satsningar i konsulter. En fråga man kan ställa är om konsultinsatser är 
kostnadsmässigt försvarbara som ett alternativ till anställning av egen 
kompetens inom ett visst bestämt område.67 

I utredningen diskuterades olika alternativ för bevarande som skulle kunna 
erbjuda forskningen ”en helhetsbild av en myndighets investeringar”. Det 
gjordes vissa antaganden om vad forskningen skulle kunna tänkas vara 
intresserad av: 

För det forskningsmässiga behovet bör de handlingar bevaras som be-
skriver den offentliga förvaltningens behov av investeringar vad beträffar 
utrustningar, kompetens etc., då dessa investeringar naturligtvis har kopp-
lingar till kärnverksamheten, om man är av uppfattningen att alla delar i en 
verksamhet samspelar och är beroende av varandra på ett eller annat sätt. 

För att lyfta fram och avspegla ett upphandlingsärendes genomförande 
torde intresset kunna fokuseras kring några olika frågor – vilka anskaff-
ningsbehov som fanns, de värderingar som den upphandlande enheten gjort 
för och emot de som lämnat anbud, dvs. varför vissa inte antogs till förmån 
för andra (kraven skall överensstämma med vad som framkommit av för-
frågningsunderlaget), anbuden från dem som antogs, vilken vara och/eller 
tjänst som upphandlades samt till vilken kostnad.68 

Slutsatsen blev att bevara bland annat förfrågningsunderlag, viktig 
korrespondens, utvärderingsprotokoll och liknande, beslutsprotokoll, 
direktupphandlingar ”av synnerliga skäl där beloppet har ett högre värde”, 
                                                        
66 PM 2003-06-05, s. 7, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
67 PM 2003-06-05, s. 8, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
68 PM 2003-06-05, s. 8 och 9, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
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överklagade ej antagna anbud och ”handlingar som i övrigt avspeglar 
handläggningsprocessen”. Vad gällde övriga ej antagna anbud hänvisades 
till att beslutsprocessen ändå skulle vara dokumenterad.69 

Det framkom inte i utredningen på vilka grunder som den formulerat 
vissa tänkta forskningsändamål som borde beaktas, på samma sätt som 
några år senare i den ovan behandlade utredningen om personaladministra-
tiva handlingar. Frågan som då kan ställas är vad forskningens företrädare 
hade att säga när den fick utredningen på remiss, som gick ut till över 300 
civila myndigheter (däremot inte till några representanter för amatör-
forskningen eller för den enskilda arkivsektorn), däribland då forsknings-
råden, forskningsinstituten, universiteten och högskolorna. Bland de 56 
inkomna yttrandena från de senare organen var det emellertid bara i ett 
enda fall som en forskare deltog i beslutet, och då egentligen inte med 
något resonemang rörande eventuella forskningsbehov.70 

De flesta kom med mycket kortfattade svar, och bara några diskuterade 
kulturarv och forskningens behov.71 Några instanser menade att ej antagna 
anbud kunde vara intressanta för framtida forskning.72 En annan menade 
omvänt att även antagna anbud skulle kunna gallras efter lite längre 
gallringsfrist, eftersom övrig dokumentation skulle räcka för forskningens 
behov och dessutom kunde de ju ändå inte jämföras med gallrade avvisade 
anbud.73 

Det inkom dock ett ingående yttrande från Post- och telestyrelsens arki-
varie, som menade att upphandlingsdokumentationen i stort sett var hand-
lingar av tillfällig eller ringa betydelse och inte tillförde kulturarvet mer än 
de fakturor som i regel gallrades ut. Han avslutade med att citera Jacques 
Derrida rörande samhällets ”arkivsjuka”. Liksom Nilsson och Berner från 
Linköpings universitet rörande förslaget till gallrings- och bevarande-

                                                        
69 PM 2003-06-05, s. 9–11 (citat s. 9 och 10), Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
70 Laborator C.-M. Backman var föredragande i Sveriges geologiska undersöknings 
yttrande. I regel var det olika konstellationer av arkivarier, jurister och inköpsansvariga 
som berett yttrandena. 
71 Kulturarv: endast det inofficiella yttrandet från Post- och telestyrelsen som nämns 
nedan. Några nämner forskningsbehov men – förutom de följande exemplen – endast 
som led i kortfattade formuleringar som stödjer det urval som förslaget gör: Centrala 
studiestödsnämnden 2003-10-28, Specialpedagogiska institutet 2003-10-21, Sveriges 
geologiska undersökning 2003-10-29, Vetenskapsrådet 2003-10-28, Skolverket 2003-
10-30, Lantmäteriet 2003-11-05. Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
72 Se nedan, avsnittet Att gallra förlorarnas historia. 
73 Post- och telestyrelsens officiella yttrande 2003-10-29, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], 
RA/YH. 
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policy 1994, antydde han att kulten av det förgångna tenderade att gå för 
långt. Inte heller denna gång fanns ett spår av dessa diskussioner i Riks-
arkivets fortsatta beredning, som endast tog hänsyn till ett andra och mer 
formellt yttrande från Post- och telestyrelsen. Arkivariens långa och teore-
tiska utläggning hade förmodligen inte internt ansetts kunna representera 
myndighetens ståndpunkt.74 

De ovan nämnda instansernas kritik mot värderingen av ej antagna 
anbud fick inte något direkt svar i den fortsatta beredningen, annat än ett 
enkelt nej. Efter att ärendet beretts något halvår ytterligare för att precisera 
formuleringar runt gallringsfrister och medieval, kom den slutliga 
föreskriften att i princip ge fritt rum att gallra ej antagna anbud eftersom 
informationen ansågs räcka i annan dokumentation av beslutsgången.75 
Senare i detta kapitel ska jag återkomma till frågan om de icke antagna 
anbuden. 

Två utredningar där bevarandepolicyn användes  
Två utredningar som ledde till nya gallringsföreskrifter under 2000-talet 
kännetecknades dock av en ännu högre ambitionsnivå, exempelvis genom 
historiska genomgångar av ämnesområdet som berördes. Det gäller RA-
FS 2004:3 om räkenskaper och RA-FS 2007:1 om handlingar vid universi-
tet och högskolor. Dessa använde sig också av gallrings- och bevarande-
policyn på ett mer ingående sätt än vad som tidigare varit brukligt. 

Den förnyade föreskriften för räkenskapsinformation tog utgångspunkt 
i den kritik som redan ovan refererats, att de tidigare föreskrifterna inte 
grundats i Riksarkivets policy samt framför allt att forskningens eventuella 
intresse för räkenskaper på transaktionsnivå inte utretts tillräckligt. Det 
kan också noteras att hela ärendet, som startade hösten 2003, bar 
ärendemeningen ”Bevarande av räkenskapshandlingar i statsförvaltningen 
för forskningens behov”. Nu skulle med andra ord forskningstemat stå i 
förgrunden.76 Slutresultatet i den färdiga föreskriften hösten 2004 innebar 
                                                        
74  B.S., yttrande 2003-10-03 (enligt påskriven tjänsteanteckning ”inte det formella 
remiss-svaret från PTS”). Det senare yttrandet från Post- och telestyrelsen daterades 
2003-10-29. Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
75 RA-FS 2004:2, 2 § 5–8. 
76 PM 2003-11-07, s. 1. Se även PM 2004-05-13, s. 1, där det talas om den tidigare 
utredningen 2001 och detta i ett gemensamt sammanhang såsom ”detta ärendes 
tvådelade natur, där det i den första fasen kan sägas att allmänhetens och förvaltningens 
och rättskipningens informationsbehov utreddes, och i den andra fasen att forskningens 
behov värderades”. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. En riktad remiss till 
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också ett betydligt större bevarande. Bland det som tidigare rekommende-
rats för gallring men nu skulle bevaras fanns vissa typer av avtal och kon-
trakt, budgetunderlag och verksamhetsplaner, liksom data från enskilda 
bokföringstransaktioner (ekonomiska händelser) så att de kunde presente-
ras i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvud-
bok).77 

Vad gällde verifikationer ändrades dock egentligen inget – de fick även 
framgent gallras efter tio år om inte Riksarkivet fattade särskilda beslut om 
bevarande, eller, om den arkivbildande myndigheten själv ansåg dem vara 
värda att spara för exempelvis forskningens behov.78 

Man lät det dock råda en lucka för bevarande av transaktioner mellan 
juli 1993, när reglerna från 1998 kunde gälla retroaktivt, och årsskiftet 
2000/01 – endast efter den sistnämnda tidpunkten måste de nya föreskrift-
erna tillämpas. För tiden där emellan var det frivilligt att följa 2004 års 
föreskrift. Även i detta fall anfördes ekonomiska skäl. I Riksarkivets utred-
ning fanns emellertid en ”förhoppning” om att ”myndigheter frivilligt ska 
välja att bevara digitala bokföringstransaktioner med så stor retroaktivitet 
som möjligt”.79 

I arbetet med föreskriften användes alltså den officiella gallrings- och 
bevarandepolicyn på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Inför en första 
remiss i november 2003 skickades en utredning ut, som innehöll en 
tämligen ambitiös historisk och samhällsvetenskaplig bakgrund rörande 
bokföring och statsapparatens ekonomiska verksamhet. Den utmynnade i 
ett förslag om att i princip bevara digitala bokföringstransaktioner i oagg-
regerad form. Motiven för att utöka bevarandet var dock inte preciserade 
vad gällde kulturarvsaspekter och forskning, utan grundades i en samman-
vägning av de olika kriterierna i gallrings- och bevarandepolicyn, vilken 
refererades ingående. Vad beträffade ”kulturarvsaspekten och därmed 
sammanhängande forskningsvärde” sades det handla om vilken omvärlds-
                                                        
(akademiska) forskare hade planerats redan hösten 2002, se utkast till förfrågan och 
föreskrift daterade 2002-09-30, bifogade e-post till Ekonomistyrningsverket 2002-10-
01, Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
77  RA-FS 2004:3, 5 § och bilaga. Jfr senare ändringsförslag som föreslog ökat 
bevarande av räkenskapsdata i mer ursprungligt skick än vad som blev konsekvensen 
när vissa handlingstyper utpekades: PM 2014-10-14, s. 1–2 och 19, Dnr 22-2013/6824, 
RA/YH. Se dock RA-FS 2015:2, som bibehöll tidigare regler. 
78 RA-FS 2004:3, 3 och 7 §, bilaga s. 1. 
79 RA-FS 2004:3, tillämpningsregel 2; PM 2004-10-18, s. 1. Redan under arbetets gång 
hade dock Riksarkivet sänt ut en skrivelse (2004-06-21) där myndigheterna uppmana-
des att inte tillämpa de gamla föreskrifterna. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
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information som ”den externa redovisningen” kunde förmedla, rörande 
”de statliga verksamheternas finansiella resultat och ställning i samhället” 
liksom de ”individer, händelser och företeelser som dokumenteras”.80 

Utredningen kunde också genom policyns kriterier skilja ut verifika-
tioner som mestadels gallringsbara. Den utgick från att det handlade om 
att antingen bevara allt eller inget – urvalsbevarande avfärdades då stats-
förvaltningen var alltför diversifierad.81  Verifikationerna ansågs kunna 
fortsätta att gallras eftersom de ofta kännetecknades av bland annat sämre 
datakvalitet, ”kort kontinuitet” liksom – särskilt om de inte var digitali-
serade – av ”begränsad tillgänglighet och överblickbarhet”. Den eventuella 
skada som skulle kunna uppstå vid gallring ansågs dock vara begränsad, 
eftersom: ”Dagens ekonomiska redovisningssystem är mer informations-
täta vilket innebär bättre möjligheter att i klartext tolka transaktioners 
innebörd även om de inte fullständigt dokumenterar verifikationers 
innehåll.”82 

Förslaget som gick till remiss till arkiv, statliga civila myndigheter och 
ett större antal representanter för ekonomisk forskning, fick i stort sett 
medhåll – samtidigt som påfallande många inte besvarade remissen alls 
(endast 17 av 36 svarade). Responsen från forskningsinstitutionerna var 
påfallande svag: endast tre av femton besvarade alls remissen, och de som 
gjorde det hade inga synpunkter alls.83 

Remissinstanserna uppmanades att själva motivera sina synpunkter 
rörande konsekvenser för forskningen, utifrån premissen att det i policyn 
”betonas att en värdering är teoribunden”.84 Denna uppmaning fick dock 

                                                        
80 PM 2003-11-07, s. 17–22 (citaten s. 17). Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
81 PM 2003-11-07, s. 20–21. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
82 PM 2003-11-07, s. 18–20 (citat s. 20). Ett exempel på hur högt policyn värderades i 
detta fall var att en rad tidigare RA-MS upphävdes som inte låg i linje med RA-FS 
2004:3, och då vissa gällde ”handlingar i kärnverksamheten” från tiden före 1995 ”som 
inte har bedömts med utgångspunkt i Riksarkivets gallrings- & bevarandepolicy”: 
skrivelse från Riksarkivet till Landsarkiven m.fl. 2004-12-29; RA-MS 2004:77. Detta 
gällde även föreskrifter för organ som inte omfattades av RA-FS 2004:3, t.ex. Sveriges 
författarfond. Skrivelse från Riksarkivet till Sveriges författarfond 2004-12-20 om 
upphävande av RA-MS 1998:48. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
83 Handelshögskolan BBS vid Högskolan Kalmar; Ekonomihögskolan vid Lunds uni-
versitet; Handelshögskolan vid Umeå universitet. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
84 Missiv 2003-11-07, Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. Formuleringen syftar på 
policyns kortfattade ord att bedömningar om bevarande rörande information om arkiv-
bildares omvärld ”är mycket komplicerad”: ”Den bygger både på värderingar och på 
teorier om verkligheten, vilka med nödvändighet är tidsbundna.” Bevarandet av nutiden 
(1995), s. 7. 
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inget direkt gensvar bland yttrandena. Bland remissinstanserna var det i 
princip endast Landsarkivet i Uppsala som tog upp gallrings- och beva-
randepolicyn till diskussion. De menade att utredningen ”egentligen inte” 
diskuterat betydelsen av låg aggregationsnivå, som ju verifikationerna var 
ett exempel på. Landsarkivet förordade bevarande av åtminstone vissa 
kontinuerliga sviter av verifikationer och nämnde bevarande i intensiv-
dataområden som ett alternativ. Vidare menade Landsarkivet att vad gällde 
digitala verifikationer fanns inte längre de tidigare skälen för gallring som 
gällt för pappersverifikationerna, det vill säga det fysiska omfånget. Ut-
redaren tillstod att det skulle lämnas öppningar för undantag från gallring 
av verifikationer, vilket också sedan blev fallet.85 

När sedan utredningen mynnat ut i ett förslag till föreskrift, gick den ut 
på begränsad remiss i maj 2004 till övriga statliga arkivinstitutioner och 
några andra statliga myndigheter. Några instanser invände att förslaget 
skulle leda till högre kostnader – vilket snarast kan härledas från en mer 
pessimistisk syn på kostnaderna för digitalt långtidsbevarande än vad som 
antytts i Riksarkivets utredning.86 Riksarkivet antydde dock att detta skulle 
kunna lösas tack vare utvecklingsprojekt och att bokföringsmaterial var 
relativt enkla att bevara digitalt.87 Själva den utökade nivån av bevarandet 
godkändes av i stort sett alla; det var bara internt på Riksarkivet som en 
avdelning utan vidare motivering ansåg att de ställde sig ”tveksamma till 
nyttan med att bevara samtliga transaktioner i grund- och huvudbokför-
ingen och förordar att nuvarande ordning bibehålls”.88 

I utredningen inför 2007 års föreskrift för universitet och högskolor 
användes gallrings- och bevarandepolicyn på ett snarlikt sätt som i 2004 
års räkenskapsföreskrift. Det skedde exempelvis genom att varje enskilt 
kriterium gicks igenom ett och ett, med exempel från enskilda handlings-
typer, vilket framgår i citaten nedan. Det var dock samma metod som an-
vändes i de båda utredningarna, som utfördes av samma person. I hög grad 

                                                        
85 Landsarkivet i Uppsala 2003-12-12. I övrigt nämndes policyn endast av en annan 
instans, men då endast konstaterande att Riksarkivet gjort utredningen utifrån den: 
Landsarkivet i Vadstena 2003-12-08. Som kontrast kan nämnas Krigsarkivets medhåll 
till utredningen och att de inte såg några skäl till ”bevarande av ytterligare handlingar, 
såsom typårgångar av verifikationer” (2003-12-17, s. 2). Se även remissammanställning 
2004-01-21, s. 4–5. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. RA-FS 2004:3, 7 §. 
86  Ekonomistyrningsverket, yttrande 2004-06-23, s. 1–2; Statistiska centralbyrån, 
yttrande 2004-06-11. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
87 PM 2004-09-01, s. 3–4. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
88 Administrativa byrån, yttrande 2004-08-10. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
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identiska formuleringar återkom när policyns kriterier ställdes samman till 
ett slutomdöme om forskningsvärdet (skillnaderna är understrukna):89 

 
till blivande RA-FS 2004:3 till blivande RA-FS 2007:1 
När det gäller kulturarvsaspekten och 
därmed sammanhängande forsk-
ningsvärde handlar det närmast om att 
bedöma den omvärldsinformation som 
den externa redovisningen kan 
förmedla. De generella förhållandena av 
intresse i detta sammanhang rör de 
statliga verksamheternas finansiella 
resultat och ställning i samhället. 
Enskildheterna rör dels de individer, 
händelser och företeelser som 
dokumenteras av de ekonomiska 
händelserna, dels den betydelse denna 
dokumentation har som underlag för 
resultatinformationen. 

När det gäller kulturarvsaspekten och 
därmed sammanhängande forsk-
ningsvärde handlar det i detta fall 
närmast om att bedöma den 
omvärldsinformation som handlingar 
och uppgifter rörande högskolornas 
verksamhet kan förmedla. De generella 
förhållandena av intresse i detta 
sammanhang rör främst de resultat 
verksamheten når i förverkligandet av 
utbildningspolitiken. Enskildheterna rör 
dels de individer, händelser och 
företeelser som dokumenteras av 
handlingarna, dels den betydelse denna 
dokumentation har som underlag för 
resultatinformationen. 

En sammanvägning av kriterierna för 
värdet av handlingar och uppgifter i 
räkenskapshandlingar som omvärlds-
information för forskningen visar att 
uppgifter i räkenskapshandlingar 
huvudsakligen är unika och har lång 
kontinuitet med undantag för bl.a. 
verifikationer. Uppgifternas datakvalitet 
torde vara ganska god, men baseras 
delvis på uppskattningar och bedöm-
ningar. Uppgifterna kan identifieras 
direkt eller indirekt på flera olika sätt, 
och kan länkas både internt och externt. 
Uppgifterna har framför allt funk-
tionella samband internt. Uppgifter som 
har digitaliserats har framför allt hög 
tillgänglighet, men mindre överblick-
barhet inom staten som helhet. 
Därutöver kan vissa uppgifter belysa 
individuella förhållanden och 
företeelser som har ett egenvärde. 

En sammanvägning av kriterierna för 
värdet av handlingar och uppgifter som 
omvärldsinformation för forskningen 
visar att dessa huvudsakligen är unika 
och har medellång kontinuitet. 
Uppgifternas datakvalitet torde vara 
god. Den heterogena populationen 
medger inte individ- och/eller 
områdesurval. Uppgifter kan identifi-
eras direkt eller indirekt på olika sätt, 
och kan länkas och har funktionella 
samband internt och externt. Handlingar 
och uppgifter i digital form har hög 
tillgänglighet och överblickbarhet. 
Därutöver belyser uppgifter individuella 
förhållanden och företeelser som har ett 
egenvärde. Räckvidden av 
informationen får i både kvantitativa 
och kvalitativa avseenden anses som 
god. 

                                                        
89 PM 2003-11-07, s. 17–19 (citat s. 17 och 19), Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH; 
PM 2006-06-21, s. 18–20 (citat s. 18 och 19–20) samt PM 2007-04-02, s. 19–21 (citat 
s. 19 och 21), Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. 
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Exemplet visar att policyns kriterier om inte annat torde vara svåra att 
använda på ett substantiellt sätt, annat än att tydliggöra argumentationen 
(även om vissa av kriterierna kan framstå som svårtydda och därmed 
kanske verkar i motsatt riktning). Argumentationen om varför visst mate-
rial kunde vara intressant för forskningen var fortsatt i mångt och mycket 
densamma som i de utredningar som tidigare nämnts: det handlade i båda 
fallen om pragmatiska bedömningar där ganska breda kategorier av arkiv-
material sades kunna belysa vissa intressanta samhälleliga företeelser. 

Handlingarna som av tradition ansetts mindre värda 
Hittills har framgått att dokumentationen i gallringsutredningarna var 
ganska fattig på uppgifter om vilka faktiska överväganden som gjorts rör-
ande det långsiktiga bevarandet. Mycket pekar i stället mot att det snarast 
varit invand tradition och/eller common sense-argumentation som avgjort 
bevarandebesluten, om de över huvud taget motiverats. 

Som nämnts har verifikationer varit en typ av handlingar som under hela 
1900-talet diskuterats i arkivsektorn, och som på ett tidigt stadium blev 
föremål för långtgående gallring. Att de helt enkelt tog så mycket plats har 
varit avgörande, och bevarandeintressen med hänvisning till tänkta forsk-
ningsbehov har då vägt för lätt. De ingick inte i 1953 års allmänna gall-
ringsförordning, men däremot fanns en rad andra föreskrifter som i regel 
föreskrev gallring efter de tio år som behövdes för bokföringslagstift-
ningen (ibland förekom dock bevarande av typårgångar).90 Verifikation-
erna kom emellertid att nämnas i 1991 års tillfällig/ringa-värde-föreskrift, 
där dock förarbetet visade på viss osäkerhet. I ett utkast från december 
1988, som sedan gick ut på remiss, nämndes de som exempel på 
rutinmässiga räkenskapshandlingar. Förvaltningskontoret i Regerings-
kansliet invände dock att verifikationer kunde ha stort forskningsvärde och 
att vissa verifikationer (digitala sådana i System S) redan bevarades hos 
Regeringskansliet. De menade därför att verifikationer inte borde nämnas 
som generellt gallringsbara utan prövning borde göras från fall till fall.91 

                                                        
90 RAG 479 (1975) för system S (undantag för pensionsuträkningsunderlag), ersatt av 
RAG 785 (1981), kompletterat av RAG 1985:91; båda upphävda med RA-MS 2004:77. 
Se även historik i PM 2003-11-07, s. 13–15. Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
91 Regeringskansliets förvaltningskontor, yttrande 1989-02-06, Dnr 1368-87-50 vol. 4, 
F4:24, RA/YH. 
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Ett år senare stod verifikationerna nämnda med ett tillagt frågetecken i en 
exempelsamling på gallringsbara handlingar.92 De kom dock med i 1991 
års slutprodukt som exempel på handlingar som kunde anses ha ringa 
värde (underförstått efter att bevarandefristen enligt bokföringslagen gått 
ut).93 

I de senare föreskrifterna rörande räkenskapsinformation underströks 
återigen att verifikationerna skulle gallras efter tio år, men i 2004 års före-
skrift rekommenderas myndigheter att överväga undantag från gallring för 
verifikationer ”hörande till vissa verksamheter” eller som lagras på mindre 
utrymmeskrävande medier.94 

Ett annat exempel där det funnits en invand tradition att betrakta en viss 
sorts handlingar av stor volym som mindre angelägna att bevara är av-
slagna ansökningshandlingar av olika slag. Ansökningar till exempelvis 
tjänster, stipendier och bidrag som avslagits har ansetts mindre värda än 
de som beviljats, varför de vanligen har gallrats bort eller lämnats tillbaka 
direkt eller efter något/några år. Att man bevarat de antagna ansökningarna 
har i regel varit till direkt nytta för arkivbildaren, som dokumentation över 
den person eller det ändamål som man givit en anställning eller bidrag. 
Vad gäller ansökningshandlingar till statliga tjänster fanns det en generell 
förordning från 1945, som hade huvudregeln att ansökningshandlingar 
skulle återlämnas inom två månader eller gallras om sökande inte kunde 
återfinnas.95 Regelverket förnyades 1991 som en RA-FS med i stort sett 
oförändrade principer. Den förnyades dock ånyo 2004, men då på så sätt 
att ansökningshandlingar skulle sparas i två år, sedan fick de gallras, eller 
återlämnas om sökande begär. Detta berodde på att nya rättsregler rörande 
diskriminering införts, så att det skulle vara möjligt att under en viss tid 
kunna överklaga ett anställningsärende på sådana grunder. Diskussionerna 
inför ändringen var helt fokuserade på dessa juridiska frågor, och ej heller 
nu framkastades över huvud taget någon tanke på eventuellt utökat 
bevarande av forskningsskäl.96 
                                                        
92 Bilagt och diskuterat i remissyttrande från Landsarkivet i Uppsala 1991-01-08. Dnr 
1368-87-50 vol. 5A, F4:25, RA/YH. 
93 RA-FS 1991:6, bilaga B st. 2. 
94 RA-FS 1998:1, 5 §: generell gallring efter 10 år, verifikationer ingår inte bland det 
som ska bevaras. I 8 § dock generellt råd om bevarande om t.ex. forskningsändamål 
föreligger. I RA-FS 2004:3, 7 §, är verifikationerna särskilt utpekade som möjliga 
undantag för bevarande. 
95 SFS 1945:829; SFS 1971:204. 
96 RA-FS 1991:11; RA-FS 2004:1. Remissomgången var begränsad till i första hand de 
olika ombudsmän som handhade diskrimineringsfrågor. Processen igångsattes efter att 
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En liknande princip har gällt rörande andra typer av ansökningar, såsom 
om bidrag av olika slag. Det gäller exempelvis forskningsansökningar till 
Vetenskapsrådet: de som avslagits och inte överklagats, gallras efter fem 
år.97 Ett annat exempel är en gallringsföreskrift för Svenska institutet från 
1993. Institutet hade begärt att få gallra bort alla avslagna stipendieansök-
ningar efter två år, och framhöll att ”väsentliga uppgifter” om alla sökande 
fanns kvar i ett register, där också uppgift om ansökan avslogs eller 
beviljades noterats. Riksarkivet hade inget att invända, och var så här kort-
fattat angående det förment obefintliga forskningsvärdet: 

Avslagna ansökningshandlingar samt vissa handlingar ur Svenska 
institutets dossierer anses inte ha något forskningsvärde. Gallring av dessa 
handlingar innebär dessutom stora besparingar av förvaringsutrymme hos 
Svenska institutet. Med anledning av ovanstående föreslås att Riksarkivet 
föreskriver om gallring enligt bifogat gallringsförslag.98 

Detta är ett exempel på en vanlig tendens att motivera gallring med 
ekonomiska skäl, om än summariskt och kombinerat med ett argument om 
obefintligt eller minimalt forskningsvärde. 

Den närmast slentrianmässiga gallringen av ansökningshandlingar har 
dock inte ansetts vara helt oproblematisk. Bevarandepolicygruppens första 
rapport 1991 tog upp gallring av avslagna ansökningshandlingar (om bi-
drag) som exempel på hur det dittills funnits en (felaktig) ”tendens att anse 
att handlingar kring myndigheternas beslutsfattande eller annan formell 
verksamhet är särskilt värdefulla”, såsom beslutshandlingar och protokoll. 
Detta kunde medföra att det skapades bristande information om ”företeel-
ser som inte godkänts av myndigheterna eller ’etablissemanget’” vari-
genom skapats ”en ’tvättad’ bild av förhållandena”. De avslagna ansök-
ningarna kunde sålunda vara lika intressanta som de antagna, var ande-
meningen.99 
                                                        
Riksarkivet uppmärksammats på att existerande regelverk blivit utdaterat, se förfrågan 
2003-10-15, Dnr 22-2003/3507, F1F:172, RA/YH. 
97 RA-MS 2007:81. 
98 PM 1993-07-19, s. 2, Dnr 31-2395-93, F3BA:223, RA/YH; RA-MS 1993:35. I vissa 
fall medgavs gallring av samtliga ansökningshandlingar, t.ex. rörande interna medel vid 
Umeå universitet 1996, då uppgifter om sökande, beslut och ändamål ändå bevarades i 
andra system. ”Med största sannolikhet” ansågs en sådan gallring varken begränsa 
insynen eller den framtida forskningen: PM 1996-11-14, s. 1–2, Dnr 31-3577-96, 
F3BA:339, RA/YH; RA-MS 1996:69. 
99 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 7 (citat), 16–17. Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. 
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Att  gallra förlorarnas historia 
Det finns fler exempel på denna tendens att evigt bevarande rekommen-
deras för handlingar som associeras till dem som så att säga ”vunnit”, 
medan ”förlorarna” drabbas av gallring.100 Exempelvis bevaras handlingar 
som dokumenterar anställningar, medan uppgifter om timarvoden och 
dylikt behandlas som räkenskaper och gallras efter tio år.101 Ett fall som är 
besläktat med de avslagna ansökningarna gäller handlingar från de anbud 
vid upphandlingar som inte antagits. 2004 års föreskrift om upphandling 
föreskrev – liksom tidigare praxis – att antagna anbud och handlingar som 
hörde därtill skulle bevaras. Avslagna anbud skulle däremot gallras, likaså 
enligt tradition.102 

Detta fick emellertid i viss mån kritik i remissomgången, som fram-
skymtat ovan. Där hävdade exempelvis Vinnovas arkivarie att man för 
forskningens behov inte skulle missgynna de ej antagna anbuden: att 
enbart förlita sig på utvärderingsprotokoll och liknande kunde riskera att 
minska ”förståelsen för verksamheten”. Vinnova bifogade ett förslag till 
alternativ föreskrift, enligt gallring endast fick ske under förutsättningen 
att ”förståelsen av upphandlingsprocessen därigenom inte förstörs eller 
avsevärt minskar”. Det stod dock inte utskrivet att det inbegrep bevarande 
av icke antagna anbudshandlingar, utan det skulle vara underförstått.103 

Dessa synpunkter fick dock inget gehör av Riksarkivets utredare, som i 
stort sett bara inskärpte ståndpunkten från den tidigare utredningen, vilken 
sades ha ”[…] sett det tillräckligt att de anbud som ej antagits blir 
                                                        
100 Ett sådant fall är rådgivningen till kommuner och landsting rörande handlingar från 
personaladministration. Där rekommenderades bevarande för persondossierer som haft 
fasta tjänster eller vikariat som var längre än tre månader, medan handlingar från kortare 
vikariat om man fann det lämpligt kunde gallras efter tio år: Gallringsråd 1 uppl. 1 
(1987), s. 14; emellertid borttaget i Gallringsråd 1 uppl. 4 (2010), kap. 5. 
101 RA-FS 1996:4; RA-FS 2006:5. 
102 RA-FS 2004:2, 3 § punkt 4, se även 4 § som påminner om reglerna kring ansök-
ningshandlingar: ”Bilagor till anbud som inte har antagits får återlämnas till anbuds-
givaren vid tidpunkt när de annars skulle ha gallrats.” Jfr tidigare AGF (1953), 2 § 2; 
RA-FS 1991:6, 2 § och bilaga B. 
103 Vinnova, yttrande 2003-10-24, s. 5–6, se även alternativt utkast 5 § och 9 §: ej 
antagna anbud tillför ärendet sakuppgift och ska bevaras. Verket för näringslivsutveck-
ling (yttrande 2003-10-22) hävdade att det ”kan vara av betydelse för framtida forskning 
att jämföra antagna anbud med ej antagna anbud, t.ex. för företagsekonomisk forskning 
rörande kartellbildningar”. Se även yttranden från Örebro universitet (2003-11-12) och 
Riksarkivets administrativa byrå (2003-10-30). Som framgick ovan fanns dock instans-
er som tvärtom menade att även antagna anbud vore mestadels ointressanta för forsk-
ningen. Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
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värderade i utvärderingshandlingar. I dessa framkommer vad som blivit 
erbjudet och varför ett anbud inte blivit antaget till förmån för något annat. 
Därmed får den framtida forskningen en bild av även de anbud som ej an-
togs.”104 Avsaknaden av egentlig argumentation implicerar att ståndpunkt-
en att icke antagna anbud var gallringsbara ansågs vara så självklar att den 
knappt behövdes motiveras. 

Även i utredningen för nya föreskrifter för upphandlingar 2013 disku-
terades de ej antagna anbuden, men slutsatsen blev även nu att de torde 
vara av mycket litet långsiktigt värde för forskningen. Utredaren höll heller 
inte med Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors gallringsråd till 
landsting och kommuner, där bevarande förordades för dessa handlingar. 
I Samrådsgruppens broschyr anses även de ej antagna anbuden vara vikt-
iga för att man ska förstå en allt viktigare ”samhällsföreteelse som behöver 
dokumenteras”: 

Här rekommenderas att även ej antagna anbud bevaras. Mycket inom 
kommunal upphandling avser förstås ”rutinartade” varor och tjänster, men 
i och med den vikt som lagstiftaren och även till exempel EU numera gett 
det offentligas upphandling så är detta en samhällsföreteelse som behöver 
dokumenteras. Om genomslaget för hela denna omfattande och allt hårdare 
reglering skall kunna utvärderas i framtiden måste övriga anbud finnas 
kvar.105 

Riksarkivet anförde mot detta i stort sett samma argument som i 2003 års 
utredning, det vill säga utan att egentligen alls argumentera emot utan 
snarare bara upprepa den egna ståndpunkten: det räckte med den samman-
fattande dokumentation som fanns i det beslutsunderlag som bevarades.106 
Gentemot Samrådsgruppens mening att ej antagna anbud kunde vara 
intressanta för forskningen, menade Riksarkivet i stället att de egentligen 
bara var intressanta under kort tid och då för konkurrenterna i själva 
anbudsprocessen: 

                                                        
104 Remissammanställning feldaterad 2003-10-13, s. 15, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], 
RA/YH. 
105 Gallringsråd 1 uppl. 4 (2010), s. 66. 
106 PM 2013-01-11, s. 11: ”Protokollen och annan dokumentation borde för det mesta 
ge tillräcklig information ur forskningssynpunkt. Ej antagna anbud och andra hand-
lingar med direkt anknytning till dessa, exempelvis förtydliganden och kompletteringar, 
borde därför även fortsättningsvis kunna gallras på samma sätt som tidigare.” Dnr 22-
2011/5859, RA/YH. 
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Det får dock anses mycket tveksamt om dessa anbud verkligen tillför så 
viktig information som skulle motivera bevarande på samma sätt som för 
det antagna anbudet. Vid samtal med Kammarkollegiet framkom att 
intresset för ej antagna anbud begränsar sig till en mycket kort tid. Detta 
hänger bland annat samman med den tid under vilken handlingarna kan 
vara intressanta för konkurrerande leverantörer som vill bilda sig en 
uppfattning om vad konkurrenter erbjuder. [– – –] Priser och utbud ändras 
dock i relativt snabb takt vilket gör informationen ointressant efter kort 
tid.107 

Såväl 2003 som 2013 års utredningar kännetecknas av uttalanden om vad 
som är intressant och mindre intressant för framtida forskning som är 
relativt bestämda men som saknar någon djupare motivering. Det görs inga 
hänvisningar till existerande eller tänkt forskning, och i stort sett inga 
forskare (akademiska eller icke-akademiska) har konsulterats. Det är lätt 
att sympatisera med den vidare syn som Samrådsgruppen för kommunala 
arkivfrågor hade – liksom vissa instanser i 2003 års remissförfarande – att 
de upphandlande myndigheternas egen dokumentation kan ses som 
otillräcklig för en allsidig bedömning av upphandlingsverksamheten i ett 
vidare perspektiv. Dokumentationen berättar rimligtvis hur myndigheten 
själv berättigat sina egna beslut. Riksarkivets linje är arkivteoretiskt mer i 
linje med en Jenkinsonsk tradition där det i första hand är arkivbildarens 
egna val (av vad som sparas) som ska avspeglas i arkiven. En mer negativ 
tolkning är att den återspeglar en relativ naiv tilltro till tillförlitligheten i 
de beslutshandlingar och liknande som skulle bevaras. Å andra sidan går 
det också att ha förståelse för att en avvägning av det forskningsvärde som 
finns och de ökade kostnaderna med ökat bevarande ändå skulle resultera 
i samma beslut. Det är samtidigt lätt att misstänka att man väljer att slå fast 
att materialet har lågt forskningsvärde för att göra beslutet enklare. 

Det finns förvisso en öppning i 2013 års upphandlingsgallringsföreskrift 
att man ska undanta handlingar från gallring om ”de har eller kan antas få 
betydelse för forskning eller förståelse av handlingar som bevaras”, vilket 
i allmänna råd exemplifieras som dokument från upphandlingar som ”har 
                                                        
107 Utredningen stödde sig på arkivvetenskaplig forskning i form av Sundqvist 2009, s. 
195, för att bekräfta att handlingarna kunde vara intressanta på kort sikt. Att Sundqvist 
på samma sida också talar om externa användares intresse för handlingar i ett längre 
tidsperspektiv nämndes dock inte: PM 2013-01-11, s. 10–11. Se även s. 8–9, där arkiv-
lagens och förarbetenas diskussion om kulturarvet och forskningen togs upp, men fort-
farande på ett mycket översiktligt sätt. Utredningen och författningsförslaget gick på 
remiss till sjutton myndigheter samt till Sveriges Kommuner och Landsting, se missiv 
2013-01-14. Dnr 22-2011/5859, RA/YH. 
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stor påverkan på samhället, berör ett större antal individer eller på annat 
sätt medför stora konsekvenser för de berörda, som till exempel vid större 
infrastrukturinvesteringar eller upphandling av omfattande statliga ram-
avtal”. I Riksarkivets PM betonades dock att detta inte borde tolkas för 
lättvindigt: ”Eftersom grundtanken med författningen är att vissa hand-
lingar ändå ska kunna gallras kan tolkningen av vad som är relevant för 
forskningen inte bli alltför vid.”108 

Hur B-uppsatserna förpassades ut  ur historien 
Även om arkivlagen och dess förarbeten kan tolkas som att bevarande-
målen stärkts, så finns många exempel på att den faktiska verksamheten 
gått i motsatt riktning: att ett tidigare bevarande ändrats till gallring. 
Mycket tyder på att när faktorer som begränsade ekonomiska ramar och 
förvaringsutrymmen pockar på, så väger ofta bevarandeskälen ganska lätt, 
och det finns en tendens att de handlingar det rör sig om då konstateras 
inte besitta något större forskningsvärde. Ett sådant fall gäller B-uppsats-
erna på universitet och högskolor – uppsatser skrivna av studenter den 
andra terminen i något visst ämne. Gallringsbeslut från 1967 och 1982 rör-
ande skriftliga prov hade tydligt uttalat att de inte gällde uppsatser av detta 
slag. Dessa skulle undantas från den normala hanteringen av skriftliga 
prov: återlämnande till student eller gallring efter ett år.109 

I slutet av 1990-talet sattes dock en process igång där krafter inom 
högskolevärlden önskade ändra dessa föreskrifter genom framställningar 
till Riksarkivet. De sistnämnda hade inget att invända utan medgav 
generell gallring efter fem år vid tre specifika institutioner vid Stockholms 
universitet och Mälardalens högskola. Det konstaterades också att de 
tidigare gallringsreglerna inte alltid hade efterlevts, vilket i detta fall 
anfördes som ett stöd för att regelverket borde ändras: 

Detta betyder dock inte att B-uppsatser i verkligheten bevarats i någon 
större utsträckning. En mycket allmän uppfattning inom högskolevärlden 
är att B-uppsatsen utgör en ren formaliaövning och att tidigast från C-nivån 
kan uppsatsen förväntas ha något egenvärde. B-uppsatser har därför i stor 
utsträckning gallrats oreglerat. 

                                                        
108 RA-FS 2013:1, 2 kap. 2 och 5 §; PM 2013-01-11, s. 18, Dnr 22-2011/5859, RA/YH. 
Likn. i nya föreskriften RA-FS 2018:3, 2 kap. 2 §. 
109 RAG 192 (1967), 4 §; RAG 818 (1982). 
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Samtidigt konstaterades att ”detta gäller i och för sig inte undantagslöst, 
somliga institutioner har snällt sparat sina B-uppsatser och vissa fäster 
även viss vikt vid dem” varför Riksarkivet inte fann tiden mogen för ett 
mer generellt beslut rörande B-uppsatserna.110 

Men i samband med att ytterligare institutioner önskade att gallra, gick 
Riksarkivet sommaren 1999 ut med en enkät till högskolor och universitet 
och ville veta bland annat om man önskade gallra eller bevara vissa 
uppsatser, om undantag borde göras för vissa ämnen, eller om urvalsbeva-
rande (exempelvis i intensivdataområden) vore en idé. I svaren yttrades 
överlag den ståndpunkten att uppsatserna var av lågt vetenskapligt värde, 
och dessutom rent fysiskt skrymmande, och att det ändå skulle finnas 
möjlighet för dem som ville att utesluta vissa uppsatser från gallring.111 En 
kompletterande förfrågning till fyra utvalda organisationer med anställda 
arkivarier utmynnade i ett förslag där B-uppsatser generellt fick gallras 
efter fem år. Ett förslag från en av arkivarierna att undanta uppsatser som 
”bygger på källmaterial” (vilket ansågs särskilt gälla historia) avfärdades 
då det antogs bli för svårt att tillämpa. Synpunkten i vissa remissyttranden 
att bevara uppsatser där B-uppsatsen eller motsvarande var den enda 
nämndes inte alls.112 Men sedan hände något. Ett par veckor efter att ett 
PM med förslag till föreskrift upprättats för att tas upp i Riksarkivets gall-
ringsgrupp, författades en skrivelse av en av dess medlemmar, som listade 
ett antal skäl till att B-uppsatser ändå kunde vara intressanta: 

 
• dittills bevarades ”mycket litet dokumentation av de konkreta 

resultaten av undervisningen” 
• de kunde användas för att studera studenters språkutveckling 
• det förekom att B-uppsatser refererades till i vetenskaplig 

litteratur 
• de kunde ha ”ett vetenskapligt värde som materialsamling” 
• de ingick i en gråzon mellan arkiv- och biblioteksmaterial, där 

man tidigare varit restriktiv inför gallring 
 

                                                        
110 RA-MS 1997:58; 1999:6; 1999:7. PM 1999-01-26 (citat), Dnr 31-4032-98 / 31-
4055-98, F3BA:299 / F3BA:339, RA/YH; se även PM 1997-08-13, Dnr 31-2138-97, 
F3BA:339, RA/YH. 
111 Förfrågan 1999-07-09, Dnr 31-441-99, F3BA:336, RA/YH. 
112 Luleå tekniska universitet 2000-03-20 (se även tjänsteanteckning över samtal med 
detsamma 1999-07-07); PM och förslag till föreskrifter 2000-08-25. Dnr 31-441-99, 
F3BA:336, RA/YH. 
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Vid ett möte med gallringsgruppen några dagar senare kom man fram till 
en sorts medelväg genom att plocka fram ett invant verktyg: att urvals-
bevara. B-uppsatser skrivna av studenter födda den 5:e, 15:e eller 25:e 
skulle bevaras, vilket blev innebörden i den föreskrift som gällde från okto-
ber 2000. Det kan samtidigt noteras att det inte fanns någon formulering i 
föreskriften som förespråkade undantag från gallring, exempelvis på grund 
av forskningsvärde, för uppsatser skrivna av personer födda andra datum 
än 5:e, 15:e eller 25:e.113 

Detta blev dock inte långlivat. I mars 2001 inkom en skrivelse till Riks-
arkivet underskriven av arkivarier vid 20 universitet och högskolor, som 
protesterade mot det urvalsbevarande som beslutats så sent i processen och 
som de inte haft möjlighet att ta ställning till. Reglerna skulle ha fått ”ett 
mycket negativt bemötande” ute på institutionerna. Det valda urvalsbeva-
randet var otympligt att realisera, eftersom uppsatser inte ordnades på 
studenternas födelsedatum. Över huvud taget kunde man inte göra annat i 
detta fall än låta undantagsbevarande bestämmas på enskilda institutioner 
och ämnen från fall till fall.114 På Riksarkivet fick detta gehör hos en hand-
läggare, som medgav att det tidigare beslutet fattats väl hastigt. Hon höll 
dessutom med skrivelsens ståndpunkt att det borde råda samma princip 
som i den nyligen införda föreskriften för forskningshandlingar – det vill 
säga att beslut om bevarande delegerades till den lokala nivån.115 

Vid gallringsgruppens möte förfäktades ändå att urvalsbevarandet 
skulle få fortsätta, med motivet att uppsatserna kunde fungera som doku-
mentation av kärnverksamheten, inomvetenskapligt intressanta för de egna 
disciplinerna, samt tvärvetenskapligt värdefulla för bland annat studier av 
språkutveckling. Ärendet hamnade ”i ett ’mellanläge’” och togs därför upp 
med riksarkivarie Norberg, vilket mynnade ut i en sorts kompromiss: ur-
valsbevarandet togs bort, men i gengäld betonades att gallring ”skall alltid 
undantas uppsatser som bedöms ha ett värde för forskningens behov, inom 
eller utom den egna disciplinen, eller som bedöms vara av allmänintresse”. 
Dessutom skulle ”särskild ställning” skulle tas i de fall som ämnet saknade 

                                                        
113 Skrivelse av G.S. 2000-09-11 (citat), PM 2000-09-28. Se dock marginalanteckning 
på förslagsutkast såsom tjänsteanteckning efter telefonsamtal med Uppsala universitets 
arkivarie 2000-09-01: ”Om de inte syns ha ett för vetenskapen bestående värde”. Dnr 
31-441-99, F3BA:336, RA/YH. RA-MS 2000:43; se även RA-MS 2000:44 för konst-
närliga högskolor. 
114 Skrivelse 2001-03-05, Dnr 231-2001/945, [F3BB], RA/YH. 
115 PM 2001-04-09. Dnr 231-2001/945, [F3BB], RA/YH. 
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uppsatser på högre nivå.116 För de lärosäten som generellt ville gallra B-
uppsatserna efter fem år, torde dock detta beslut ha setts som en lättnad – 
eftersom skrivelsen om undantag för forskningens behov i princip gav helt 
fria ramar. 

Episoden är typisk på så sätt att beslut kan tas eller ändras relativt snabbt 
och utan möjlighet till större utredningar. Arkivlagens tre kriterier för 
bevarande nämndes endast kortfattat och det konstaterades att endast 
forskningens behov kunde möjliggöra längre bevarande.117 Den nya gall-
rings- och bevarandepolicyn användes inte alls, och ”forskningens behov” 
relaterades huvudsakligen till eventuell vetenskaplig forskning, vilken 
vägde lätt jämfört med kostnaderna för bevarande.118 

Ärendet kom åter upp 2005 och 2006 när en förnyad föreskrift för 
universitet och högskolor bereddes.119 I ett första förslag togs den särskilda 
posten om B-uppsatser bort, och i stället skulle lärosätena bevara sådana 
”underlag för examination” som var ”av fördjupnings- eller tillämpnings-
karaktär som t.ex. examens- och projektarbeten”. Flera instanser invände 
dock att detta var alldeles otydligt – inbegrep det exempelvis B-uppsatser? 
Förslaget drogs tillbaka, och i stället fortsatte samma regler att gälla som 
tidigare.120 

I samband med att en mindre ändring gjordes i föreskriften 2011, som 
möjliggjorde generell gallring av en besläktad handlingstyp, nämligen 
studenters rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (ti-
digare hade dessa endast reglerats när de förekom inom lärarutbildningar). 
Slutresultatet blev en generell möjlighet att undanta dessa för forskningens 
behov, enligt en liknande modell som med B-uppsatser: rapporter bör 
                                                        
116 PM 2001-05-28, Dnr 231-2001/945, [F3BB], RA/YH; RA-MS 2001:46; se även RA-
MS 2001:50 med detaljändring. 
117 PM 2000-08-25, s. 2–3, Dnr 31-441-99, F3BA:336, RA/YH; PM 2001-04-09, s. 3, 
Dnr 231-2001/945, [F3BB], RA/YH. 
118 Det fanns ett undantagsfall i ärendena om B-uppsatser, men då var det en myndighet 
som nämnde i ett remissyttrande att ”Vi har många amatörforskare som utnyttjar våra 
arkiv.” Karlstads universitet, yttrande 1999-08-19, Dnr 31-441-99, F3BA:336, RA/YH. 
Den enda gång begreppet ”gallringspolicy” används är det i en överförd betydelse: 
Riksarkivets mer formella sätt att gå tillväga, i detta fall att låta myndigheter avgöra 
bevarandevärde: PM 2001-04-09, s. 3. Dnr 231-2001/945, [F3BB], RA/YH. 
119 RA-FS 2007:1. Ärendet uppstod efter att behovet först aktualiserats med längre 
gallringsfrister för vissa ansökningar och eventuellt skriftliga prov, för att möjliggöra 
överklaganden av diskrimineringsskäl (av liknande skäl som det införts en tvåårig frist 
för återlämnande av ansökningshandlingar 2004). 
120 Förslag 2006-06-21; Lunds universitets yttrande 2006-09-13, s. 2; Remissamman-
ställning 2006-10-13; PM 2007-04-02, s. 29. Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. 
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bevaras som ”bedöms ha värde för forskningens behov, inom eller utom 
den egna disciplinen, eller som bedöms vara av allmänintresse”.121 Under 
utredningens gång hade emellertid andra alternativ diskuterats. I ett tidigt 
utkast till PM framkastades tanken på ett urvalsbevarande, där en 
praktikrapport från varje kurstillfälle skulle bevaras som typexemplar, 
vilket man motiverade med ”forskningens behov”: 

Genom att bevara ett ifyllt exemplar av rapporten för varje kurstillfälle kan 
forskningens behov tillfredsställas rörande hur en rapport kunde se ut. [– – 
–] Det som talar för att bevara rapporterna är att vissa rapporter kan vara 
utformade som intressanta verksamhetsbeskrivningar och således ha ett 
sekundärt värde som beskrivningar av vårt samhälle i stort. Rapporterna 
skulle exempelvis kunna användas i studier av olika arbetsplatser, 
interaktiva studier och språkliga studier. En viss kontinuitet i bevarandet 
möjliggör forskning över en längre tidsperiod.122 

Denna passus hade dock hade strukits i det PM som sedan gick ut på 
remiss. Där stod att det kvarstående tillägget genom allmänna råd gav 
möjlighet till att bevara ”enstaka praktikrapporter som bedöms ha ett större 
forskningsvärde eller allmänintresse”. Själva huvudprincipen skulle dock 
vara gallring, och det fördes ett resonemang där ekonomiska nödvändig-
heter tydligt fick trumfa det eventuella forskningsvärdet (som beskrevs 
med exakt samma ord som föregående månad): 

Det som talar för att bevara rapporterna är att vissa rapporter kan vara 
utformade som intressanta verksamhetsbeskrivningar och således ha ett 
sekundärt värde som beskrivningar av vårt samhälle i stort. Rapporterna 
skulle exempelvis kunna användas i studier av olika arbetsplatser, inter-
aktiva studier och språkliga studier. Följderna med nuvarande föreskrift, 
med ett bevarande av studenternas rapporter från praktik eller verksam-
hetsförlagd utbildning, kan emellertid bli att universitet/högskolor måste 
utöka sina arkivlokaler. Detta väger i vår mening tyngre än det presumtiva 
forskningsvärde som finns i rapporterna.123 

I missivet till remissen efterlystes särskilt synpunkter om det var motiverat 
att rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning skulle 
                                                        
121 RA-FS 2011:2, bilaga. En ändring hade redan gjorts 2008 (RA-FS 2008:3) med 
mindre korrigeringar där bl.a. ej återlämnade provsvar medgavs att gallras efter två år 
(i första versionen saknades detta, vilket förklarades att det ”förefaller […] vara ett 
förbiseende”): PM 2007-08-22, s. 10, Dnr 22-2007/2123, [F1F], RA/YH. 
122 Landsarkivet i Lund 2010-08-13, s. 1 och 5, Dnr 22-2009/4136, [F1F], RA/YH. 
123 PM 2010-09-23, s. 4, Dnr 22-2009/4136, [F1F], RA/YH. 
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undantas från gallring. Några egentligt substantiella åsikter framkom dock 
inte under remissomgången, vilket heller kanske inte var att vänta eftersom 
förslaget gav i stort sett fritt utrymme för de enskilda lärosätena att göra 
som de ville. Liksom i tidigare utredningar om bevarande av prov och 
uppsatser var det i första hand arkivenheter och liknande som tillfrågades, 
endast indirekt akademiska forskare.124 

Delsammanfattning 
I detta kapitel har jag gått igenom de flesta av de större gallrings- och 
bevarandeföreskrifter som Riksarkivet utfärdat för statliga myndigheter 
efter 1991, med undantag för 1999 års föreskrift för forskningshandlingar 
som kortfattat behandlas längre fram i denna text. Ett genomgående drag 
är att gallrings- och bevarandeutredningarna efter 1991 fortsatte att ha ett 
pragmatiskt drag, där förändringar i bevarande och gallring mot tidigare 
praxis främst motiverades med en sorts sunt förnuft-argument. I hög grad 
präglades beredningarna av att främst arkivbildarna själva involverades 
som remissinstanser, jämte utredarna på Riksarkivet självt. Arkivlagens 
bevarandekriterier och 1995 års policy användes ibland, men då mest som 
ett hjälpmedel för att strukturera argumentationen. Ibland saknades de helt, 
eller omnämndes endast i förbigående. 

Frågan är dock i vad mån en annan ordning vore tänkbar. Är det rimligt 
att alls kunna göra något mer än att gissa vad människor eventuellt kommer 
att vara intresserade av i framtiden? Detta mer principiella problem hör till 
det som kommer tas upp i nästa kapitel. 

                                                        
124 Södertörns högskola (yttrande 2010-11-18) hade tillfrågat prefekter och ämnes- och 
programansvariga, men därifrån efterlystes inga undantag från gallring av praktik-
rapporter. Annars framkom synpunkter liknande dem i PM:et, att ekonomi trumfade 
bevarandevärde: Uppsala universitet, yttrande 2010-11-09, s. 1: ”Handlingarnas kultur-
historiska och vetenskapliga värde anses ringa. Intresset att bevara dem vägs inte upp 
mot kostnader för utrymme och vård av handlingarna.” Dnr 22-2009/4136, [F1F], 
RA/YH. 
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KAPITEL 6: Forskning, kulturarv, ekonomi 
Det här följande kapitlet innehåller tematiska fördjupningar av det som 
framkommit i tidigare kapitel. Det har framgått att Riksarkivets arbete med 
gallring och bevarande bestått i olika avvägningar mellan ekonomiska 
förutsättningar och bevarande, liksom att det emellanåt diskuterats – mer 
eller mindre uttalat – varför vissa handlingar borde bevaras långsiktigt för 
eftervärlden. Nu är dock tiden inne att fördjupa oss närmare kring hur 
arkivlagens allmänna kriterier rörande forskningens behov och kulturarvet 
hanterats i utredningarna. I vad mån återspeglades arkivlagens ytterst 
grundläggande bud om att myndigheternas arkiv är en del av ”det nation-
ella kulturarvet” i arbetet? Det kommer också att analyseras hur forsk-
ningens behov uttolkades överlag i föreskriftsarbetet, på, så att säga, två 
nivåer. Till att börja med på en mer praktiskt inriktad nivå: vad ansågs vara 
”forskningens behov”, vilken sorts ”forskning” ville man tillgodose, och 
vilka ”forskare” fick eventuellt delta – direkt eller indirekt – i arbetet med 
föreskrifterna? Vilka var med och avgjorde hur detta forskningens behov 
ändå skulle kunna tillfredsställas: var det Riksarkivet eller arkivbildarna 
själva? I vad mån har ”forskningens” egna representanter bjudits in i 
beslutsprocesserna? Och när så gjorts, vilken sorts forskare har det rört sig 
om – akademiska forskare eller andra sorters forskare? 

Det aktualiserar frågan om det i Sverige går att spåra samma tendens 
som identifierats i andra länder. Exempelvis har Francis X. Blouin och 
William G. Rosenberg pekat på en växande klyfta mellan arkivväsende 
och akademisk historieforskning från och med 1900-talets slut, efter att de 
länge verkat i symbios. Historieforskarna använder sig i mindre utsträck-
ning av arkivmaterial – på grund av ökad teorimedvetenhet och intresse 
för nya källkategorier än de skriftliga arkivdokumenten – samtidigt som 
moderna arkivarier i en alltmer digital verklighet tvingas att allt mindre 
ägna frågorna om bevarande av framtida forskningsskäl uppmärksamhet.1 

Men kapitlet kommer med nödvändighet också in på vad som kan kallas 
en metanivå rörande frågan om forskningens behov, nämligen i vad mån 
det alls anses möjligt och/eller önskvärt att försöka förutsäga användar-
behov i framtiden. Det är en fråga som åtminstone puttrat under ytan och 
som syns sporadiskt i källmaterialet, samtidigt som det är en fråga som 

                                                        
1 Blouin & Rosenberg 2011, s. 80 och 84. 
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varit betydligt mer framträdande i samtida internationell arkivteoretisk 
diskussion. Frågorna sätter därför övergripande frågor om arkivväsendet 
och arkivarierollen på sin spets. 

Vilka involveras i utredningarna? 
Det remissförfarande som regelmässigt tillämpats i utredningarna inför 
större gallringsföreskrifter har varit ganska olikartat till sin karaktär. Som 
tidigare nämnts var just en fastare reglering av remissförfarandet något 
som diskuterades i policyarbetets inledande fas 1991, men av det blev i 
stort sett ingenting i den slutliga policyn 1995. I stället har arbetet präglats 
av en sorts ad hoc-mässighet. I tabell 2 nedan åskådliggörs vilka instanser 
från vilka Riksarkivet efterfrågat yttranden vid de större ärendena. Jag har 
valt att dela in dem i några övergripande kategorier. 

I regel har det funnits en kärna av remissinstanser som regelbundet åter-
kommer i de olika ärendena. Den består av dels den statliga arkivsektorn 
(Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven – de senare var separata 
myndigheter innan de 1995 respektive 2010 uppgick i Riksarkivet), dels 
de centrala statsmyndigheterna, särskilt sådana som direkt berörs av 
föreskriften i fråga. I 2003 års remiss rörande upphandlingshandlingar tog 
det sistnämnda närmast parodiskt uttryck när samtliga myndigheter togs 
med i remissomgången, även en stor mängd mindre nämnder och liknande 
som ofta inte ens hade egen fast anställd personal – såsom den närmast 
legendariska Stängselnämnden (som inte svarade). 

Överlag låg förfarandet i linje med arkivpropositionens ord 1990 om att 
i första hand ”yrkeskunnigt folk inom arkivmyndigheterna” skulle göra de 
konkreta gallringsövervägandena i samråd med de arkivbildande myndig-
heterna. Ingenting nämndes om att externa användare – såsom akademiska 
forskare – borde involveras i arbetet med gallringsföreskrifter.2 
  

                                                        
2 Prop. 1989/90:72, s. 42–43 (citat s. 43); se även Geijer, Lenberg & Lövblad 2013, s. 
193–194. 
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Tabell 2: mottagare av remisser i Riksarkivets gallringsutredningar 

 

T
O

T
A

L
T

 

Statliga arkivinst. 

Forskningsorgan 

Ö
vriga staten 

Ö
vrig arkivsektor 

K
om

m
uner/landsting 

Icke- akad. användare  

Ö
vriga 

A. Allmänt + tillfälligt/ringa värde 1988 46 10 3 25 5 3 0 0 
B. Allmänt + tillfälligt/ringa värde 1991 30 12 3 8 0 7 0 0 
C. Allmän arkivföreskrift 1997  36 15 1 17 1 2 0 0 
D. Tillfälligt/ringa värde 1997  36 15 1 17 1 2 0 0 
E. Gallringspolicy rapport 1, 1991 65 14 22,5 6 4 15 3,5 0 
F. Gallringspolicy rapport 2, 1992 65 13 23,5 6 4 15 3,5 0 
G. Färdig gallringspolicy 1994 47 14 15 8 5 3 0 2 
H. Kommittéarkiv 1994  13 12 0 1 0 0 0 0 
I. Brottmålshandlingar 1996 39 12 1 26 0 0 0 0 
J. EU-handlingar 1998  31 1 2 28 0 0 0 0 
K. Räkenskapshandlingar 1993 17 10 0 7 0 0 0 0 
L. Räkenskapshandlingar 1994 38 9 19 8 0 0 2 0 
M. Räkenskapshandlingar 1997 87 14 11 55 3 2 0 2 
N. Räkenskapshandlingar 2003  36 12 15 9 0 0 0 0 
O. Räkenskapshandlingar 2004  21 13 0 8 0 0 0 0 
P. Personaladministrativa handl. 1996 24 11 2 11 0 0 0 0 
Q. Personaladministrativa handl. 2005 43 15 7 21 0 0 0 0 
R. Upphandlingshandlingar 2003 313 13 80 220 0 0 0 0 
S. Forskningshandlingar 1998 94 12 71 11 0 0 0 0 
T. Universitet och högskolor 2006 43 0 43 0 0 0 0 0 
U. Universitet och högskolor 2010 26 0 26 0 0 0 0 0 

 
Anmärkningar. Endast instanser som inbjudits till remiss har räknats in. Om flera delar av 

samma organisation stått med på sändlistan, räknas alla separat. Statliga arkivinstitutioner = 
Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven (inkl. Värmlandsarkiv och stadsarkiven i 
Stockholm och Malmö som fullgjort landsarkivuppgifter i Värmlands län, Stockholms län 
respektive Malmö kommun). Forskningsorgan = universitet och högskolor, tillsynsmyndig-
heter för dessa, forskningsråd och akademier, samt myndigheter som i hög grad bedriver 
forskning (indelningen är förstås inte helt enkel; här har instanser som Rymdstyrelsen, 
Sveriges geologiska undersökning och SMHI räknats som forskningsinstitut, även om dessa 
i hög grad utför myndighetsutövning och verksamhet som inte kan klassas som forskning). 
Övriga staten = andra statliga myndigheter samt enskilda organ som hanterar statliga 
allmänna handlingar. Övrig arkivsektor = enskilda arkiv, bransch- och professionsorganisa-
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tioner. Icke-akademiska användare = släkt- och hembygdsforskning, pressen. Övriga = 
privaträttsliga företag och branschorgan (utanför arkivsektorn). 

I remisserna E och F har en person, utsedd som ”pensionerad docent med anknytning till 
hembygdsrörelsen”, fördelats som 0,5 forskningsorgan och 0,5 amatörforskning. 

Källor (datum för remiss, diarienummer och volymsignum i RA/YH): A: 1988-12-05, Dnr 
1368-87-50 vol. 4, F4:24. B: 1991-03-15, Dnr 1368-87-50 vol. 5B, F4:26. C: 1997-04-22, 
Dnr 20-2739-96, F1E:149. D: 1997-04-22, Dnr 26-261-97, F1E:187. E och F: 1991-02-19 
resp. 1992-05-20, Dnr 124-91-32, F1D:184. G: 1994-10-17, Dnr 26-3958-94, F1E:79. H: 
1994-04-12, Dnr 20-1407-94, F1E:77. I: 1996-03-21, Dnr 30-1248-96, F3BA:282. J: 1998-
03-18, Dnr 30-1542-97, F3BA:284. K, L och M: 1993-05-03, 1994-01-26 resp. 1997-11-06, 
Dnr 30-1733-92, F3BA:160. N och O: 2003-11-07 resp. 2004-05-17, Dnr 230-2003/3245, 
[F3BB]. P: 1996-05-02, Dnr 31-1180-96, F3BA:283. Q: 2005-11-24, Dnr 20-2004/3287, 
[F1F]. R: 2003-09-02, Dnr 230-2001/3752, [F3BB]. S: 1998-12-14, Dnr 30-4136-98, 
F3BA:285. T: 2006-06-21, Dnr 22-2005/4396, F1F:282. U: 2010-09-23, Dnr 22-2009/4136, 
[F1F]. 
 
I några fall spelade vissa myndigheter en central roll i själva utredandet, i 
regel sådana som haft en nyckelroll i den verksamhet som skulle regleras. 
Då hade processen i viss mån karaktären av ett kollektivt arbete med Riks-
arkivet som en av parterna. Sålunda medverkade Statens (löne- och) 
pensionsverk i arbetet med föreskrifter för löne- och personaladministra-
tion, Riksrevisionsverket och senare Ekonomistyrningsverket med dem för 
räkenskaperna, och rättsväsendets myndigheter med brottmålshandling-
arna. Föreskriften för EU-handlingar fastslogs dessutom efter en överens-
kommelse med Regeringskansliet, då gallring förutsatte att bevarande 
skedde där.3 

Institutioner utanför den statliga myndighetssfären har däremot spelat 
en mer sekundär roll i remissförfarandena. Dit hör enskilda arkiv-
institutioner, landsting, kommuner och representanter för den akademiska 
forskningen. Dessa har figurerat mer sporadiskt i remissomgångarna, utan 
någon större systematik. Det ska här kommenteras att kolumnen för 
forskningsorgan inte gör åtskillnad på huruvida det varit exempelvis repre-
sentanter för ledning/administration, arkiv, forskning eller undervisning 
som involverats – det kommer jag närmare in på i nästa avsnitt. Ännu 
mindre plats har rena civilsamhällesrepresentanter haft, såsom föreningar 
och folkrörelser utanför den rena arkivsektorn.4 

                                                        
3 RA-FS 2000:1, inledning; se även Regeringskansliets yttrande 1998-04-17 och PM 
2000-05-15, s. 1, Dnr 30-1542-97, F3BA:284, RA/YH. 
4 Jfr Nilsson N. 1979a, s. 217, där det framhölls att allmänkulturella instanser i princip 
kunde involveras i större gallringsutredningar, men att det var svårt att realisera: 
”Svårast har det visat sig vara att finna remissinstanser, som kan belysa handlingarnas 
framtida värde på ett allmänkulturellt plan, utanför den rent vetenskapliga sfären.” 
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Betydelsen av remissomgångarna ska inte underskattas – i många 
enskilda fall har synpunkterna där fått inverkan och direkt satt avstamp i 
det fortsatta arbetet. I många fall har dock synpunkterna inte fått gehör. 
Det kan också märkas många inslag av ad hoc-karaktär, där centrala för-
ändringar i arbetet sker genom förmedling av enstaka synpunkter.5 

En rimlig tolkning av att remissförfarandet till stor del vänt sig mot 
direkt berörda statliga myndigheter, är att det återspeglar en underliggande 
praxis enligt vilken arkivbildarnas egna intressen ställs i första rummet. 
Dessa tog ju också de direkta konsekvenserna av gallringsföreskrifterna, 
som till stor del tillämpas i deras egen dagliga verksamhet och i deras egna 
myndighetsarkiv. På så sätt kan denna praxis tolkas som en konsekvent 
tillämpning av klassisk arkivteori i Jenkinsons anda, även om den mer offi-
ciella linjen (i exempelvis arkivlagen och gallrings- och bevarandepolicyn) 
mer påminner om Schellenbergs linje där arkiven ska bevaras även för 
andra ändamål än vad som avsetts vid arkivbildningen. Om inte annat kan 
den faktiska praxisen ses som en återkommande dragkamp mellan arkiv-
bildarnas egna önskemål, ofta uttryckta genom ekonomiska argument, och 
mer allmänna och forskningsbaserade argument. Ofta har de förra dragit 
det längsta strået, såsom när lärosätena ville sluta bevara B-uppsatser och 
även lyckades med det. Exempel på motsatsen finns dock, när myndighets-
arkivarier förfäktat allmänna forskningsintressen, exempelvis för att börja 
spara på icke antagna anbud. 

Forskningens behov är akademins behov? 
Som framgått i tidigare kapitel växte det under 1970- och 1980-talen fram 
en förståelse av begreppet ”forskning” i svenskt arkivväsende som hade en 
mycket vidsträckt mening: det är något som anses bedrivas av alla externa 
användare, inte endast vetenskapliga forskare. Detta är den påbjudna 
betydelse som rent juridiskt blev förankrad i arkivlagens förarbeten. 

Det har också framskymtat att det under 1970- och 1980-talens debatter 
om urvalsbevarande fanns en spänning mellan vissa akademiska forskare 
och arkivväsendet, där det i den förra gruppen fanns de som önskade större 
inflytande över arkivvärderingsfrågorna, så att framtida forskare skulle få 
ett bättre material att forska om. I den tidens arkivvärderingssammanhang 
rådde då vanligen en snävare definition av ”forskare” och ”forskningens 
                                                        
5  Se t.ex. ovan om befattningsbeskrivningar i arbetet inför RA-FS 1996:4 om 
personaladministrativa handlingar. 
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behov”, där det i praktiken handlade om den akademiska forskningen.6 
Inom arkivväsendet var det nästan uteslutande den akademiska forsk-
ningen som nämndes som konkreta intressenter i samband med att man 
diskuterade hur beslut om bevarande eller gallring borde fattas. Men som 
vi ska se, skedde en förändring mot ett bredare fokus under 1980-talet. 

En av de ledande akademiker som engagerade sig i arkivfrågor, ekon-
omhistorikern Rolf Adamson, hade alldeles innan dessa debatter – 1969 – 
menat att ”forskningen har varit förvånansvärt ointresserad av att ge någon 
mening tillkänna i gallringsfrågor”. Han hävdade att gallringsbeslut dittills 
tagits nästan helt internt inom arkivkretsar, och att allmänheten inte visste 
så mycket eller var engagerade. Någon direkt konflikt trodde han dock inte 
skulle behöva uppstå mellan gallrande arkivarier och forskare trots att 
gallringen ökade, eftersom ”auktoriserade gallringsplaner” ändå faktiskt 
tog hänsyn till forskningens behov, men också just för att de utomstående 
forskarna inte bidrog med några ståndpunkter.7  Han önskade dock att 
akademiska forskare i flera discipliner borde involveras i gallringsfrågor 
för säkrare resultat, enligt den poängräkningsmodell som referats i ett 
tidigare kapitel.8 

Många har sedan likt Adamson förespråkat att kretsen som involverades 
i gallringsbeslut borde breddas, eftersom den gallring som gjordes innebar 
”en viss styrning av forskningen”. Arkivarien Lars Nilsson föreslog 1970 
ett ”gallringsråd” sammansatt av flera vetenskapsgrenar som skulle instru-
eras att enas om prioritetslistor över material som borde undantas från 
gallring. De involverade måste då dock tydligt anvisas att de måste kunna 
enas om att acceptera viss gallring – om alla fick sin önskan igenom skulle 
det bevaras för mycket. Nilsson trodde också att ett sådant råd skulle 
försäkra arkivarierna om stöd från den akademiska forskningen, i händelse 
av att gallringskraven stärktes från politiskt håll och blev oacceptabla: 

Om det av sparsamhet dikterade kravet på gallring skulle undergå en 
fortsatt kontinuerlig skärpning, skulle man dock omsider nå den punkt, då 
arkivmännen måste säga: hit men inte längre. Vid det tillfället bör det vara 

                                                        
6 Se Sköld O. 2010, som påvisar en tendens att Riksarkivets gallringsbeslut från 1960- 
till 1980-talet ofta motiverades av specifika vetenskapliga forskningsintressen, men att 
det under periodens senare del börjar bli vanligare med en bevarandediskurs där man 
betonade annat än [vetenskapliga] forskningsbehov och andra användargrupper än 
akademiker vad gäller skäl att bevara, t.ex. efterkommandes behov av information om 
t.ex. skador vid trafikolyckor. 
7 Adamson 1969, s. 22. 
8 Adamson 1969, s. 23–24 och 31. 
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nyttigt att ha återförsäkring och stöd i ett organ, som representerar ”konsu-
mentgrupperna”, den humanistiska och samhällsvetenskapliga forsk-
ningen.9 

Inom arkivvärlden fanns dock samtidigt en mer negativ attityd till att låta 
utomstående akademiska forskare få för stort inflytande. Nils Nilsson 
menade 1973 att forskare hade en tendens att inte förstå arkivbildningen 
som en ”helhet”, varför huvudansvaret för bevarande- och gallringsfrågor 
i slutändan borde ligga hos ”arkivexperten” som förstod arkiven som i 
första hand en organisk helhet vilken måste begripas i samband med den 
arkivbildare som skapar dem: 

Av naturliga skäl intar många forskare en försiktig hållning i gallrings-
frågor. Vid avgörandet kan det därför i vissa fall bli nödvändigt att göra en 
avvägning mellan deras ståndpunkt och de ekonomiska faktorerna liksom 
mellan olika forskares synpunkter. Som en svårighet framstår det, att 
forskare, som ej samtidigt är arkivmän, stundom visar obenägenhet att gå 
utanför de principiella resonemangen. Den moderna gallringen måste 
inpassas i kontorsrutiner av skilda slag och över huvud ses i samband med 
arkivfunktionen i dess helhet. 

Huvudansvaret för gallringsfrågornas bedömning måste bl a av dessa 
skäl åvila arkivexperten. Handlingarna är inte fristående enheter utan måste 
bedömas mot bakgrunden av arkivets struktur.10 

Nilsson konstaterade också under 1970-talet att det blev allt svårare att 
förutsäga vilket material som kunde vara intressant för forskarna – på 
senare tid kom alltfler förfrågningar på material som tidigare ansetts 
gallringsbara och som aldrig efterfrågats. Detta kunde dock inte innebära 
att mer sparades; gallring skulle även kunna tänkas för material som 
användes av forskare.11 Han uttryckte en generell skepsis mot möjligheten 
överlag att utverka mer bestämda kriterier för att avgöra forskningsvärde, 

                                                        
9 Nilsson L. 1970, s. 23–25, citat s. 25. Jfr det snarlika strategiska resonemanget från B. 
Berner & G. B. Nilsson, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 
yttrande 1994-11-09 över gallringspolicy, Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
10 Nilsson N. 1973, s. 121; se även Nilsson N. 1976, s. 67: ”Många forskare är dessutom 
så hårt engagerade av sina egna pågående forskningar, att de endast kan skänka 
gallringsfrågor utanför denna ram ett förstrött intresse.” 
11 Nilsson N. 1976, s. 64–66, citat s. 64: ”Undersökningar av forskningsfrekvensen i 
äldre arkiv eller arkivserier måste följaktligen tillmätas ett begränsat intresse. Plötsliga 
omkastningar kan ske; det torde vara tillräckligt att erinra om hur mycket upptäckten av 
de allvarliga läkemedelsbiverkningarna eller av miljöförstöringen har påverkat synen 
på vissa slag av arkivmaterial.” 
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mer än en sammanvägning av ”arkivaliska och vetenskapliga insikter” – 
något som dock blev allt svårare i och med vetenskapens växande kom-
plexitet och mångfald. En sorts pragmatisk bedömning i samklang med att 
formella kriterier som materialets kvalitet, kopplingar till andra handlingar 
vore det bästa. Med dessa argument avfärdade sålunda Nilsson såväl alltför 
”objektiva” idéer om gallring – såsom Hans Booms – såsom alltför 
”subjektiva” – exempelvis Schellenberg.12 Arkivgallring måste i slutändan 
vara pragmatisk och tolkande, någon universallösning fanns inte, eftersom 
det ändå inte gick att vara helt objektiv. Genom att inskärpa betydelsen av 
”informationsläget och arkivkaraktären” – mer formella och kontextuella 
faktorer – skulle en del vara vunnet: 

Att tala om objektiva metoder i egentlig mening är sällan möjligt. Vad det 
gäller är att söka eliminera riskerna för subjektivism och godtycke och i 
stället låta de bevarade handlingarna spegla helheten på ett så långt möjligt 
allsidigt sätt. Utrymmet för värdering av handlingar och frågeställningar 
skulle därigenom reduceras. 

Varje värdering är ju tidsbunden; detta gäller oavsett om bedömningen 
utföres av arkivmän, politiker, specialforskare eller en mera samlad 
forskaropinion (i den mån det finns en sådan). Om gallringsreglerna kunde 
återföras på grunddrag i informationsläget och arkivkaraktären, skulle 
mera allmängiltiga slutsatser måhända kunna dras.13 

 
En liknande ståndpunkt om arkivarierna som den grupp som förstod 
gallringsfrågorna bäst – fast krassare uttryckt och utan explicit förankring 
i klassisk arkivteori – uttrycktes av landsarkivarien i Göteborg i yttrandet 
över Arkiv för individ och miljö. Hennes ord kan tolkas som ett misstro-
ende över de framfötter som vissa delar av forskarvärlden satt fram under 
urvalsdebatterna, liksom att forskare helt enkelt måste acceptera viss gall-
ring: 

Jag tror inte att arkivväsendet längre ska vänta sig att få nyckeln till den 
bästa eller minst skadliga gallringen från en eller flera forskare, eftersom 
alla forskare har olika uppfattning om problemet och dessutom inte vet 
något om praktisk arkivhantering. Vi får tänka själva och fatta gallrings-

                                                        
12 Nilsson N. 1976, s. 56–68 (citat s. 68). 
13 Nilsson N. 1976, s. 67. 
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besluten med goda motiveringar och sedan stå för dem. Framtida forskare 
får arbeta med det material vi kunnat rädda åt dem.14 

Något som bör noteras är att många av de arkivarier som figurerar här 
själva också hade en bakgrund som forskare, inte minst var de ofta forskar-
utbildade historiker. När Nils Nilsson behandlade gallringsfrågor på 1970-
talet beskrev han arkivarien som en person med ena benet i forsknings-
världen och att kontakten med denna därför skedde naturligt.15 Man ska 
alltså inte överdriva klyftan mellan arkivarier och akademiska forskare, 
men samtidigt har även arkivarierna med akademisk forskarbakgrund 
vanligen insocialiserats i arkivariens yrkesetos. 

En öppning mot icke-akademisk forskning formulerades dock i ett PM 
om bevarande, gallring och forskning av Riksarkivets Staffan Smedberg 
1986. Han betonade starkt att offentlighetslagstiftningen innebar att akade-
misk forskning inte kunde premieras, men också att Riksarkivet måste ”få 
hjälp av forskarna” i den svåra frågan om att ”bedöma materialets värde 
för forskningen, idag och i framtiden”. Detta kunde ske i ”institutiona-
liserade former”, men samtidigt att arkivväsendet måste ha det sista ordet: 
”Det slutliga ställningstagandet måste dock ligga kvar hos RA.” Smedberg 
inskärpte även att det var svårt att avgöra vilken forskning som kunde vara 
intressant i framtiden, och exemplifierade med miljöforskning som först 
på senare tid kommit upp på agendan. Själva osäkerheten talade dock för 
bevarande av primärdata och information om individer, vilket möjlig-
gjorde fler tänkbara undersökningar än sammanställningar, som per defini-
tion vore mer teori- och frågestyrda: 

Osäkerheten om vilken forskning som kommer att intressera sig för ett 
visst material medför att vi i stor utsträckning måste bevara primärdata. Vi 

                                                        
14 Landsarkivet i Göteborg, yttrande 1988-01-04 (underremiss till Riksarkivet) s. 3, Dnr 
2970/87, E1A:3176, U/75. Se även liknande tongångar från ett möte inom Arkivutred-
ningen, där mycket av det som nu sparades – enligt referatet av utredaren Back – ofta 
var ”avskalat och ointressant” varför man även kunde kasta det ”och acceptera att 
forskningen i det stycket får arbeta med ’medeltida’ förhållanden. [Riksarkivarie Sven] 
Lundkvist höll med om detta (’släng strunt!’).” Minnesanteckningar från sammanträde 
1985-09-13, vol. 1, ARKU. 
15 Nilsson N. 1976, s. 60; Nilsson N. 1979a, s. 217: ”Arkivarierna intar en mellan-
ställning, i det att de har förvärvat förvaltningskännedom och i regel också forskarut-
bildning; kontakten med forskningen vidmakthålls genom tjänst i forskarexpeditionen, 
genom deltagande i konferenser, uppföljning av litteraturen och egen forskning.” 
Exempel på doktorer i historia är Beata Losman och Staffan Smedberg, medan Nils 
Nilsson hade en licentiatexamen i litteraturhistoria. 
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vet ingenting om den metodik som kan användas i framtiden. Av samma 
skäl måste information som gäller personer bevaras så att enskilda indi-
vider kan identifieras.16 

Arkivutredningens betänkande 1988 yttrade inget explicit om hur 
gallrings- och bevarandeärenden borde beredas, men i annat sammanhang 
förordade den en ökad samverkan mellan arkiv- och forskningsinstitu-
tioner.17 Detta var också något som togs upp till diskussion i Riksarkivets 
Kartläggningsprojekt mellan 1988 och 1990. Utgångspunkten var att ta 
med icke-akademisk forskning, men i projektrapportens förslag till 
”forskargrupp” fanns endast vetenskapliga forskare bland de fjorton namn 
som listades.18 

Bevarandepolicygruppens första rapport 1991 tog upp frågorna på ett 
liknande sätt, men tog då explicit upp de icke-akademiska forskarna i 
diskussionen, vilket annars hört till sällsyntheterna. Där betonades att man 
får försöka sammanväga olika intressen bland forskare – inklusive 
amatörforskare – men i slutändan måste det samlade ansvaret ligga hos 
arkivmyndigheterna. Att arkivväsendet måste fatta beslutet motiverades 
med att de olika forskarkategorierna var en så brokig skara med så skilda 
intressen, att det vore utsiktslöst att jämka dem samman: 

Det är dock svårt att föreställa sig hur exempelvis historiker, samhälls-
vetare, naturvetare och hembygdsforskare skulle kunna gemensamt ta 
ansvar för bevarande och gallring av arkivmaterial. Detta innebär att 
arkivmyndigheterna måste ha ett övergripande ansvar för bevarande och 
gallring av arkivhandlingar.19 

I samma rapport föreslogs också att det borde ställas mer intrikata frågor 
vid de fall som gallringsutredningar skickades ut såsom ”riktade remisser” 
till forskare som kunde tänkas vara särskilt intresserade av materialet. 
Forskarna skulle dock inte få för stort inflytande; när så skett tidigare hade 
det medfört att trender inom den akademiska forskningen slagit igenom 

                                                        
16 ”Bevarande, gallring, offentlighet och forskning” (PM 1986-04-09), s. 5, Dnr 1386-
85-50 (arkivlagd i Dnr 1368-87-50 vol. 10), F4:31, RA/YH. 
17 SOU 1988:11, s. 41 och 186. 
18 ”Intensivdataområden och individbaserat urval: slutrapport” (1990-04-01), s. 52 samt 
separat förslag till forskargrupp daterad 1990-04-11. Dnr 1213-88-50, F1D:101, 
RA/YH. 
19 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 19, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
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med fördröjd effekt. Därför skulle man ta hjälp av forskare men inte be 
dem avgöra vad som skulle bevaras eller gallras. De skulle förmås att 
diskutera hur materialet skulle kunna användas, som vägledning för de 
arkivarier som ändå måste fatta besluten: 

Det är dock enligt vår uppfattning relativt sällan meningsfullt att fråga 
forskarna om ett material bör bevaras eller gallras. Svaret blir då mycket 
ofta att detta bör bevaras. I stället kan forskarna stimuleras till att diskutera 
hur ett visst material kan användas och vilka frågeställningar det kan 
besvara. Ett mer aktivt medverkande från forskarsamhället bör alltså 
eftersträvas. Detta kan även ske i form av sk forskningsråd eller andra 
permanenta eller tillfälliga samrådsorgan. Det är dock viktigt att under-
stryka att forskarna inte bör avkrävas yttranden om materialet bör bevaras 
eller gallras.20 

Kontentan var alltså att forskarna skulle hjälpa arkivarierna att nå större 
förståelse för materialet. Policygruppen polemiserade öppet mot 
ståndpunkten i exempelvis Nygrens, Larssons och Åkermans Samhälls-
dokumentation inför framtiden (1982) att det akademiska forskarsamhället 
borde få ansvara för vilka arkivmaterial som skulle bevaras. Gruppen 
betonade också att det hur som helst aldrig skulle gå att fastställa hur 
forskningen kommer arbeta i framtiden och vad den behöver för material. 
Detta gjorde urvalsprocessen i grunden osäker, varför den måstes – som 
jag redan citerat – ”till stor del bygga på intuition eller kvalificerade 
gissningar”. Även detta kan ses som ett (måhända oavsiktligt) svar till 
Nygren, Larsson och Åkerman, som menat att ”säker kvalitativ analys” 
borde ersätta ”intuition”.21 

När förslaget gick ut på remiss fick resonemangen stöd från andra 
tillfrågade arkivarier, som bland annat hävdade att tidigare försök att 
diskutera gallringsfrågor med forskare inte fungerat eftersom dessa hade 
inbördes olika meningar och heller inget starkt intresse av att binda upp 
sig vid bestämda typer av arkivmaterial för framtiden. Därför måste 
besluten tas av arkivmyndigheterna själva.22 Bland de 23 remissinstanser 
som representerade forskningsråd och universitetsforskning, var det endast 
drygt hälften som alls svarade, och endast några invände mot förslaget att 

                                                        
20 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 6 och 25–26 (citat), Dnr 124-91-
32, F1D:184, RA/YH. 
21 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), citat s. 19, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. 
22 T.ex. Stockholms stadsarkiv, 1992-08-24, s. 2, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 



 204 
 

låta arkivmyndigheten besluta om gallring. Ett par forskare menade dock 
att arkivmyndigheternas handläggare själva borde ha forskarbakgrund,23 
och en historisk institution och ett forskningsråd tryckte på att forskare 
borde involveras i remisser och diskussioner.24 

Den icke-akademiska forskningen figurerade också som remiss-
instanser. I svaren betonades inte minst att uppgifter om individer borde 
bevaras i arkiven – mer eller mindre polemiskt uttryckt gentemot de mer 
kvantitativt inriktade vetenskapliga intressen som verkat för statistiska 
urval, liksom gentemot den etiska gallringen. Exempelvis emotsåg släkt-
forskarförbundet mer samarbete i gallringsutredningar i sitt yttrande, och 
de var den enda instansen som tog fasta på förslagets idé om ett 
forskningsråd.25 

I den slutgiltiga gallrings- och bevarandepolicyn 1995 sades dock inget 
substantiellt om hur forskningens behov skulle utredas genom eventuellt 
remissförfarande, och något mer organiserat samarbete mellan (akade-
miska eller icke-akademiska) forskargrupper och arkivväsen har inte blivit 
av.26 I den föregående beredningen hade frågan endast berörts av vissa 
remissinstanser, där bland annat forskare själva kunde uttrycka en stånd-
punkt som liknade den som arkivvärlden framfört, nämligen att beslut om 
bevarande helst skulle tas av arkiven själva, eftersom forskare var för snävt 
inriktade på sina egna material och dessutom ofta påverkade av 
modeväxlingar. Arkivvärlden borde själv försäkra sig om tvärvetenskaplig 
kompetens och överblick, så skulle den kunna fungera som en instans som 
”mera ’upphöjt’ och med ett längre korrigerande historiskt perspektiv 
överblickar forskningsterrängen”.27 
                                                        
23 P. Hultqvist, yttrande 1991-05-06. Se även G. Richardson (yttrande 1991-03-21) som 
betonade ”att den personal som har att svara för dessa grannlaga uppgifter har en 
gedigen utbildning och är väl förtrogen med inte minst den historiska forskningen”. Dnr 
124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
24 Forskningsrådsnämnden 1991-05-13; G. Dahlbäck och K. Åmark, Historiska inst. på 
Stockholms universitet, 1991-05-14. Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
25 Sveriges Släktforskarförbund 1991-05-14, s. 4. Se även Genealogiska Föreningen 
och Sveriges Hembygdsförbund, båda 1991-05-14. P. Hultqvist tillfrågades i egenskap 
av ”pensionerad docent med anknytning till hembygdsrörelsen”, utkast 1991-02-07. 
Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
26 Det har dock även fortsatt att ibland höjas röster för ett mer organiserat samröre 
mellan arkivväsendet och (akademiska) forskare, för att på olika sätt förbättra gallrings- 
och bevarandebesluten, se t.ex. Norman 2004, s. 27. 
27 Svenskt Biografiskt Lexikon (med disputerade forskare som representanter) 1994-
11-10. Se även L. Magnusson (Ekonomisk-historiska inst., Uppsala universitet), 
yttrande 1994-11-25, som ville låta ”expertgrupper” med forskare och arkivbildare gå 
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Men om vi nu vänder blicken till de gallrings- och bevarandeutredningar 
som genomförts: hur har frågorna om forskningens behov sett ut där? Som 
vi sett i kapitel fem spelade arkivens tänkta användare – bortsett från 
arkivbildarna själva – över huvud taget en sekundär roll i processerna som 
lett fram till specifika bevarande- och gallringsföreskrifter. 

 
Tabell 3: tillfrågade vid Riksarkivets remisser till forskningsorgan 

 

Forskningsorgan 

U
niversitet/högsk olor  

Forskningsråd m
.m

. 

Forskningsinstitut 

Svarade ej 

Svar: adm
inistration 

Svar: forskare 

A. Allmänt + tillfälligt/ringa värde 1988 3 2 1 0 1 2 0 
B. Allmänt + tillfälligt/ringa värde 1991 3 3 0 0 2 1 0 
C. Allmän arkivföreskrift 1997  1 1 0 0 0 1 0 
D. Tillfälligt/ringa värde 1997  1 1 0 0 0 1 0 
E. Gallringspolicy rapport 1, 1991 22,5 18,5 4 0 10 6 6,5 
F. Gallringspolicy rapport 2, 1992 23,5 19,5 4 0 13,5 5 5 
G. Färdig gallringspolicy 1994 15 10 5 0 6 4 5 
H. Kommittéarkiv 1994  0 – – – – – – 
I. Brottmålshandlingar 1996 1 0 0 1 0 1 0 
J. EU-handlingar 1998  2 2 0 0 0 2 0 
K. Räkenskapshandlingar 1993 0 – – – – – – 
L. Räkenskapshandlingar 1994 19 15 3 1 10 2 7 
M. Räkenskapshandlingar 1997 11 10 1 0 5 6 0 
N. Räkenskapshandlingar 2003  15 15 0 0 12 3 0 
O. Räkenskapshandlingar 2004  0 – – – – – – 
P. Personaladministrativa handl. 1996 2 2 0 0 0 2 0 
Q. Personaladministrativa handl. 2005 7 4 2 1 0 7 0 
R. Upphandlingshandlingar 2003 80 44 17 19 24 55 1 
S. Forskningshandlingar 1998 71 39 17 15 14 33 24 
T. Universitet och högskolor 2006 43 40 3 0 7 36 0 
U. Universitet och högskolor 2010 26 24 2 0 3 23 0 

                                                        
igenom konkreta förslag till gallring, liksom ovan refererade Berner och Nilsson (Lin-
köpings universitet) som föreslog liknande grupper för systematisk gallringsprövning 
av icke använt arkivmaterial. Dnr 26-3958-94, F1E:79, RA/YH. 
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Anmärkningar. Universitet och högskolor inkluderar enskilda forskare (särskilt i E och F). 

Forskningsråd m.m. inkluderar akademier och tillsynsmyndigheter. Forskningsinstitut – se 
anmärkning till tabell 2 angående avgränsningar mot andra myndigheter. Med administration 
menas chefer, ekonomer, jurister, arkivarier och andra inom organisationernas icke-
forskande verksamhet. Gränsen är dock flytande i många fall och min indelning är knappast 
invändningsfri; jag har dock angett forskare när det framgår att universitetslärare eller forsk-
are aktivt involverats i remissvaret (inte minst i S). Det är exempelvis inte givet om forskare 
kan sägas ha involverats om universitetet centralt lämnat remissen till fakultetskanslier och 
motsvarande, när indikation saknas att det påverkat svaret (t.ex. 2 st. i T och 5 st. i U). 

Källor: se ovan tabell 2. 
 

I tabell 2 framgick tydligt att när väl externa användare tillfrågats, har det 
nästan enbart handlat om akademiska forskare. De icke-akademiska 
användargrupperna har inte fungerat som formell remissinstans i faktiska 
gallrings- och bevarandeutredningar mer än i något enstaka undantagsfall: 
två representanter för pressväsendet tillfrågades i en av räkenskaps-
utredningarna, men besvarade den inte.28 I något fall har dock helt andra 
remissinstanser nämnt att dessa grupper kunde ha ett intresse av det 
material som utretts.29 

Men även om den akademiska forskningen dominerar inom gruppen 
externa användare, så är det ändå relativt sällan som representanter för den 
akademiska forskningen alls tillfrågats när olika gallringsutredningar gått 
ut på remiss. Till och med när frågor om forskningens behov lyfts fram 
som ett huvudobjekt att utreda, som i beredningen av upphandlings-
handlingar 2003, var det i stort sett bara administrativa organ som 
besvarade remissen vid de universitet och högskolor som fick den tillsänd. 
Som nämnts ovan var också detta något som ibland kritiserades internt 
inom den statliga arkivsektorn.30 

Något mer explicit försvar för att inte ha dragit in forskare i konkreta 
remisserna har jag inte påträffat, men det ligger nära tillhands att tolka 
praktiken som två sätt. Å ena sidan kan det ses som en generell premiering 
av behoven och önskemålen hos arkivbildarna själva – de myndigheter 
som skulle verkställa bevarande- och gallringsföreskrifterna i sin dagliga 
verksamhet och direkt påverkades resurs- och arbetsmässigt. Å andra sidan 
kan det tolkas som ett outtalat uttryck för den misstro till den akademiska 

                                                        
28 Tidningsutgivarna och Publicistklubben. 
29 Karlstads universitet, som antyder att ”amatörforskare” kan vara intresserade av B-
uppsatser: yttrande 1999-08-19, Dnr 31-441-99, F3BA:336, RA/YH. 
30 Se ovan kap. 5 angående räkenskapsföreskriften. 
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forskningens förmåga – eller ens beredvillighet – att göra goda bedöm-
ningar av arkivgallringsfrågor som framgått i andra sammanhang. 

De forskare som tillfrågats i remissomgångarna har nästan uteslutande 
varit verksamma inom de områden som de berörda handlingarna närmast 
berör. Däremot återfinns aldrig forskare med inriktning mot historieteori 
eller kulturarvsforskning, som exempelvis skulle tänkas ha principiella 
perspektiv på bevarandefrågor.31 Även om det är svårt att dra mer för-
djupade slutsatser utifrån de ganska fåtaliga fall när de blivit indragna, så 
är det ändå slående att de tillfrågade akademiska forskarna ofta helt avstått 
från att svara på remisserna. Ett pregnant exempel är utredningen om 
räkenskaper 2003, som hade som explicit mål att sätta frågan om forsk-
ningens behov högt och där utredningen var påfallande ambitiös, men där 
endast tre av femton remissinstanser från den akademiska forskarsektorn 
alls besvarade den och i de fallen endast för att meddela att de inte hade 
några synpunkter.32 Det kan bero på olika saker, exempelvis tidsbrist eller 
att frågorna ansågs för komplexa, men det torde åtminstone delvis kunna 
ses som en sorts ointresse för problematiken, eller en omedvetenhet om att 
arkiv inte bara är något historiskt utan något som skapas hela tiden.33 

När ett förslag om gallringsföreskrift för forskningshandlingar gick ut 
på remiss 1998, vände det sig i betydligt högre grad direkt till forsknings-
världen för synpunkter. Separata remisser gick ut till utvalda fakulteter på 
åtta lärosäten med universitetsstatus (vid sidan om de remisser som gick 
till universitetena som sådana).34 Detta förfarande kan ses som följdenligt 
enligt den praxis som nämnts att premiera arkivbildarna, vilket i vissa fall 
också kan ha sammanfallit med en klassisk arkivteoretisk princip där 
bevisvärdet och arkivbildarens egna intressen står i fokus. Men till och 
med denna gång var det åtskilliga fakulteter och institutioner som uteblev 
med svar även om de fick tillfälle att göra det.35 

                                                        
31 Att kulturarvsforskning aktualiserades av Linköpingsforskarna Berner och Nilsson i 
yttrandet 1994 över ny bevarandepolicy (se kap. 4) var knappast någon avsikt från Riks-
arkivets sida. 
32 Se ovan kap. 5. 
33 Detta bekräftar till stor del Leif Gidlöfs uttalande att ”forskarsamhället hittills inte 
varit berett att i någon högre grad medverka vid nödvändiga beslut om bevarande och 
gallring eller andra frågor om den långsiktiga informationsförsörjningen på arkiv-
området”: Gidlöf 2005a, s. 200. 
34 De sex ”stora” universiteten vid utskicket 1998, samt Karolinska Institutet och KTH. 
35  T.ex. Fakultetsnämnden för Elektroteknik och Informationsteknik vid KTH som 
direkt erbjudits yttrande av Riksarkivet, men som meddelade följande 1999-02-04: 
”Fakultetens institutioner har givits möjlighet att yttra sig till fakulteten, men har i 
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Akademiska forskare kunde också tendera att avslöja ett rätt ”snävt” 
förhållningssätt till arkivfrågorna, kort sagt att de önskade så god tillgång 
som möjligt till sådana arkivmaterial som de redan använde. Ett tydligt 
exempel är när Historiska institutionen i Lund hyllade förslaget i Öppenhet 
och minne att låta Malmö med omnejd vara ett av intensivdataområdena – 
forskarna på institutionen hade redan ett stort intresse för material just 
därifrån: 

Det kan tillfogas att många forskare vid Lunds universitet visar ett särskilt 
intresse för Malmö, som genom sin dansk-svenska historia, sin roll som 
förmedlare av influenser från kontinenten (det må sedan vara innovationer 
i näringsliv, medeltida kultur eller en tidig arbetarrörelse) och sina spe-
ciella lokalpolitiska mönster under 1900-talet ägnar sig utomordentligt väl 
för historiska och samhällsvetenskapliga analyser av olika slag.36 

Som redan framskymtat i föregående kapitel, uttolkades arkivlagens 
formulering om ”forskningens behov” vanligen på ett mycket allmänt plan 
i de konkreta gallrings- och bevarandeutredningarna. Det var vanligt att 
det saknades preciseringar av vilken sorts forskning det kunde tänkas röra 
sig om, utöver vissa formuleringar om ”personhistorisk” forskning eller att 
vissa tänkbara undersökningsteman föreslogs.37 Samtidigt som alltså ut-
talat icke-akademiska forskargruppers användning mycket sällan aktuali-
serades, var det inte så mycket oftare som den akademiska forskningen 
uttalat skrevs fram som främsta målgrupp. 38  Tonvikten på akademisk 

                                                        
samtliga fall avstått från denna möjlighet, varför fakultetsnämnden […] avstår från att 
yttra sig.” Likn. från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet 1999-02-
08. Dnr 30-4136-98, F3BA:285, RA/YH. 
36 Historiska inst. vid Lunds universitet, s. 2, bilagt Universitets- och högskoleämbetets 
yttrande 1988-10-26: Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
37 Se ovan kap. 5. 
38 Se dock t.ex. utkastet till broschyr för kommittéarkiv (som senare mynnade ut i RA-
FS 1994:5), där dessa sägs vara intressanta för administrationen och den vetenskapliga 
forskningen: odaterat utkast, före 1994-02-13, s. 8, Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA/YH. 
Ibland förekommer dock att termen ”forskare” används i den snävare betydelsen av 
akademisk forskning; RA-MS 2008:49, bilaga s. 5 (ang. tänkta användare av ett digitalt 
forskningsarkiv med uppgifter om totalförsvarspliktiga; ”enskilda för släktforskning” 
nämns där jämte ”forskare”). På samma sida står dock, mer i enlighet med normen: 
”släktforskare och andra person- och socialhistoriskt intresserade forskare”. Ett annat 
fall där ”forskning” likställs med vetenskaplig forskning: PM 2003-06-05, s. 8, Dnr 230-
2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
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forskning framstår dock som tydligare om man utgår från vilka externa 
användargrupper som involverats som remissinstanser.39 

Allmänt kan sägas att den ”forskning” som på skiftande sätt åkallats – 
exempelvis genom som vi sett att Riksarkivets utredare synbarligen själva 
identifierat tänkbara forskningsuppgifter som ett visst material kan 
användas till – är av det kognitiva slaget snarare än det estetiska eller 
politiska. Alltså förutsätts det att materialet används för strikt intellektuella 
ändamål, att söka kunskaper och samband utifrån materialet – inte för att 
det ska stärka någons identitet, väcka trygghetskänslor eller dylikt. 

I mer samtida internationell arkivteoretisk diskussion skiljer sig stånd-
punkterna kring i vad mån externa användares behov ska beaktas i arkiv-
värderingen.40 En vanlig linje är att betrakta detta förfarande som del av en 
äldre tradition i Schellenbergs efterföljd, där informationsvärden skulle 
betonas vid sidan om bevisvärden, men där man hävdar att detta inte längre 
är möjligt som en följd av digitalisering och informationsöverflöd. Analys-
modeller som sker ”top-down”, exempelvis makrovärdering, har ingen 
plats för förutsägelser av användarbehov som förknippas med analys av 
själva handlingsbeståndet i ett mer traditionellt tillvägagångssätt ”bottom-
up”.41 Andra pläderar för att involvera användare utanför arkiven, som ett 
av många sätt att pröva nya vägar när gamla modeller blivit obsoleta.42 

De svenska diskussioner som behandlats här växlar mellan att antingen 
utgå från faktiskt existerande samtida forskningsintressen och gissningar 
om framtida användarbehov – som en del hävdat också är mer eller mindre 
omöjliga att förutsäga. Vid sidan om argumentet att bevara arkiv för att 
dagens forskare kan använda det, har olika typer av tidigare urvalsbeva-
rande diskrediterats med argumentet att de bevarade arkiven sedermera 
aldrig använts av forskarna.43 

                                                        
39 Det är emellertid sällsynt att det uttalats så explicit som när Riksarkivet ville utröna 
forskningsintressena rörande brottmålshandlingar: ”I en strävan att pröva denna 
teoretiska gallrings- och bevarandepolicy på konkreta förhållanden har Riksarkivets 
representanter sammanträffat med företrädare för forskarsamhället i form av Brottsföre-
byggande rådet för att närmare efterhöra hur dess forskning och önskemål om källor ser 
ut.” Bevarande och gallring av brottmålshandlingar (1998), s. 50. 
40 Rörande lämpligheten att involvera vetenskapliga forskare finns samma spännvidd 
som i Sverige inom internationell arkivdiskussion: Sandberg 1984. 
41 Cook 1997, s. 29 och 31; se även Yorke 2000; Cox 2005. 
42 Greene 1998; Honer & Graham 2001. 
43 Rapport 1992-03-18, s. 18, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH; Rapport steg 1 2011-
06-22, s. 113, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
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Går det att förutsäga framtidens önskemål? 
När man bestämmer sig för att bevara något för ”forskningens behov”, 
förutsätter det närmast en tanke om att materialet är av värde för de ”forsk-
are” som vänder sig till arkiven i framtiden. Särskilt påtagligt blir detta om 
det handlar om en urvalsprocess där endast vissa handlingar ska återstå för 
framtidens forskare. Alltså görs någon form av förutsägelse av framtida 
forskningsbehov. Själva premissen i 1995 års gallrings- och bevarande-
policy är att det på något sätt går att göra en bedömning av framtida 
användning, vad ”forskningen” i bredast möjliga mening kommer att vara 
intresserad av. Den färdiga policyn kommenterade bara kortfattat det 
faktum att forskningsintressen kan förändras över tid; men då skedde det 
genom en utfästelse av att policyn själv borde kunna förändras över tid 
även om den i grunden måste präglas av kontinuitet: 

Forskning och annan användning av arkiv medför ofta att man utnyttjar 
information från flera arkivbildare och uppgifter som tillkommit vid skift-
ande tidpunkter. Hänsynen till forskningens intressen förutsätter därför, att 
policyn har ett betydande mått av kontinuitet. Samtidigt måste den success-
ivt modifieras, dels på grund av förändringar i samhället och därmed i 
arkivens innehåll och struktur, dels i forskningens intresseinriktning och 
metoder.44 

Policytexten kommenterar alltså bara det faktum att de dominerande syn-
sätten på vad som anses betydelsefullt varierar över tid, men inte 
uttryckligen hur det bör hanteras i nutiden i bevarandeurvalsfrågan. I själva 
verket åskådliggör det ett grundläggande dilemma, och det är inte konstigt 
att policyn inte försökte sig på att staka ut hur det skulle lösas. Å ena sidan 
måste policyn präglas av kontinuitet, och å andra sidan måste den 
förändras med samhället. 

Detta ställs dock på sin spets av den vare sig ovanliga eller orimliga 
ståndpunkten att det över huvud taget inte går att tillgodose framtida 
användare med bästa möjliga urval ur arkiven. Inom arkivväsendet självt 
har denna ståndpunkt luftats i olika sammanhang, om än snarare i mer 
teoretiska och principiella sammanhang än i konkreta gallringsutredningar 
och policyer. Undantagsvis har synpunkten framkommit i exempelvis 
remissyttranden, exempelvis mot urvalsbevarandet, med slutsatsen att 

                                                        
44 Bevarandet av nutiden (1995), s. 3. 
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”valet av åtgärder kan egentligen inte bygga på annat än mer eller mindre 
goda gissningar”.45 

Resonemanget utgår ofta från att framtiden kommer att vara annorlunda 
vår egen, på samma sätt som vår tid är annorlunda jämfört med det 
förflutna. Därför är det helt enkelt omöjligt att förutsäga vad användare om 
50 eller än mindre om 200 år skulle kunna tänkas vara intresserade av. Det 
brukar också framhållas att försök att värdera för framtida behov per 
definition leder till godtyckliga beslut som varierar starkt beroende på vem 
som värderar och när det görs.46 

Vi har tidigare sett hur denna tankegång kunnat leda till slutsatsen att 
man borde bevara lite extra mycket för säkerhets skull, men också till det 
motsatta: man kan lika gärna gallra eftersom det ändå inte går att veta vad 
framtiden är intresserad av, och då det inte går att spara allting (vilket 
vanligtvis inte ansetts vara realistiskt så fort det handlat om större arkiv-
serier) är det oundvikligt att något måste offras.47 Ett inte ovanligt försök 
att hantera situationen är att såsom 1991 års rapport om gallringspolicy 
landa i en slutsats av fullständig pragmatism: det går inte att förutsäga 
framtiden, men det är ändå värt att försöka utreda gallrings- och beva-
randefrågor på ett systematiskt sätt, eftersom en kvalificerad gissning om 
framtiden åtminstone är bättre än ingenting.48 

En av de mest utförliga pläderingarna för denna riktning gjorde Torbjörn 
Kjölstad, arkivarie och pionjär för arkivvetenskapen i Härnösand, när han 
1996 konstaterade att samtiden var mer upptagen vid att föra den egna 
samtiden till eftervärlden än någon annan epok, trots alla klagomål om 
historielöshet. Han uttryckte stor skepsis mot dem som trodde att det gick 
att göra mer ”objektiva” urval för framtiden än vad som gjorts tidigare. En 
sådan övertygelse kunde aldrig övervinna det faktum att vi är bundna i vår 
samtid, och att även de mest föregivet rationella arkivvärderingarna 
kommer att skapa urval för framtiden som bär vår egen tids stämpel: 

Med många förskräckande exempel på – som vi tycker – slumpvisa och 
oöverlagda gallringsaktioner genom tiderna har det vuxit fram en vilja att 

                                                        
45  Statistiska Centralbyrån, yttrande 1988-02-26 över SOU 1987:38, s. 2–3, Dnr 
2970/87, E1A:3176, U/75. 
46 T.ex. Ham 1975, s. 8. 
47 T.ex. tidigare refererade Dalén 1970, s. 15; Förvaltningshögskolan på uppdrag av 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 1994-03-14, Dnr 30-1733-92, 
F3BA:160, RA/YH. 
48 Se ovan kap. 4. 
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för det första lämna vidare det som hittills blivit kvar och för det andra att 
inte göra sig skyldig till samma misstag som tidigare generationer i fråga 
om förstörande av samtida material. Alltså strävar man efter att ersätta det 
tidigare slumpmässiga urvalet med ett rationellt antingen man nu sätter in 
det i ett kulturarvssammanhang eller ett forskningssammanhang. Men 
rationellt kan det endast bli – i bästa fall – i förhållande till våra egna 
paradigm vilket inte är det samma som att det framstår som rationellt i 
förhållande till framtida paradigm.49 

För Kjölstad blev slutsatsen att för framtidens forskning skulle ”själva 
bevarande- och gallringsdiskussionen” kunna vara minst lika intressant att 
forska om i framtiden, som ”de samhällsdata vi lämnar efter oss”, eftersom 
det urval som blir över för framtidens forskning ”endast kan tolkas om man 
tar hänsyn till kriterierna för urvalet och de mentala föreställningar som 
ligger bakom det”.50 Förutom att Kjölstad på detta sätt tangerade syftet 
med min egen undersökning, så kan hans resonemang också läsas som en 
uppmaning till fördjupad källkritik för historiskt inriktad forskning 
överlag. 

Skepsisen mot att förebåda framtida forskningsintressen, har ofta 
kopplingar till vad som lite grovt kan kallas Jenkinsontraditionen, som 
överlag menar att arkivmaterialet fungerar desto bättre som spår efter en 
verksamhet ju trognare det är sin ursprungliga arkivbildning. Arkivvärder-
ing anses vara principiellt bättre om den görs enligt arkivbildarens egna 
önskemål och behov, och/eller i första hand dokumenterar skeenden inom 
arkivbildarens verksamhet. än om utomstående önskemål tillförs, vilket 
skulle minska arkivens koppling till den ursprungliga arkivbildaren. Nu-
tida företrädare för Jenkinsontraditionen såsom Luciana Duranti är också 
kritiska mot idén att förutsäga framtidens behov, eller överlag att arkivar-
ien så att säga ska aktivt påverka arkivvärderingen.51 Från 1970- och 1980-
talen och framåt har över huvud taget den Schellenbergska modellen att 
lägga stor vikt vid framtida användares intresse av arkivhandlingars 
innehåll – en grundsten i 1995 års svenska gallrings- och bevarandepolicy 
– fått allt mer kritik. Till stor del hänger det samman med den digitala 
utvecklingen, som nödvändiggjort att det mesta arbetet måste läggas på att 
över huvud taget kontrollera informationsmassorna och relationerna inom 

                                                        
49 Kjölstad 1996, s. 59. 
50 Kjölstad 1996, s. 59. 
51 Duranti 1994; jfr Eastwood 1992. 
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dem så att de kan bevaras för framtiden i ordnad form så att deras autenti-
citet och integritet bibehålls.52 

I internationell arkivteoretisk diskussion förefaller denna djupa skepsis 
mot att förutsäga framtidsbehov ha fått ett dominerande inflytande. I 
nutida handböcker rörande arkivteori avråds ibland från att försöka förut-
säga framtidsbehoven, eller att förutsäga vad vi inte tänker på idag som 
särskilt viktigt att dokumentera (såsom klimat- och miljöfrågor, politiska 
protester, social ojämlikhet) som kanske är det om 50 år. I stället ska man 
försöka gå på något slags magkänsla och göra ett urval så gott man kan 
utifrån det som anses viktigt idag – det vill säga ens kriterier ska inte ske 
helt utan slump. Det rör sig om en pragmatiskt inriktad medelväg mellan 
två ytterligheter, mellan att förutsäga framtida behov och att helt förkasta 
alla möjligheter att göra så: 

Rather than dust off her crystal ball, all the archivist can do is respect her 
institution’s acquisitions policy, work co-operatively with other archival 
institutions and revisit acquisition strategies regularly, so that the wider 
archival community moves forward in a strategic and sustained fashion.53 

Även om detta resonemang tar avstånd från tanken att kunna se in i en 
kristallkula om framtiden, finns där ändå en idé om att försöka göra så bra 
urval som möjligt för framtiden. En liknande tankegång finns hos Hans 
Booms och dokumentationsstrategiernas förespråkare, som tar avstånd 
från tidigare arkivariers försök att förutspå framtiden och att överväganden 
om vad som ska bevaras sägs måste utgå från dagens idéer om vad som är 
viktigt.54 Då har man inte gjort några pretentioner att skapa ett urval för 
framtidens behov, utan snarare att söka spegla samtidens förhållanden så 
väl som möjligt, gärna i enlighet med samtida ideal. 

Den dokumentation som Booms pläderade för skulle vara subjektiv – 
men till skillnad från tidigare vore denna modell medveten om subjekti-
viteten. Dokumentationsplanerna skulle organiseras som större projekt 
med många aktörer, inte bara arkivarier (som dock skulle ha ett samord-
nande ansvar) utan även representanter från forskning, massmedier och 
näringsliv. Tanken var alltså att välja ut vad bör dokumenteras från sam-
hället, snarare än att enbart utgå de dokument som redan skapats av olika 

                                                        
52 Jfr Cook 1997, s. 35–47. 
53 Millar 2017, s. 197–198, citat s. 198; se även Jimerson 2003, s. 139–140. 
54 Booms (1972) 1987, s. 92–93 och 101; Samuels 1992, s. 7–8; Cox 1994, s. 24–26; se 
även Blouin & Rosenberg 2011, s. 45–47 och 88–89. 
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arkivbildare.55 Det sistnämnda förutsätter ju att någon först sett till att det 
över huvud taget uppstått handlingar som sedan i ett andra skede värderas. 

Booms modell har fått stor uppmärksamhet senare, även om hans idéer 
om dokumentationsplaner inte fick något direkt konkret genomslag på 
hemmaplan. Exempelvis härledde Terry Cook modellen med makro-
värdering till traditionen från Booms.56 I Sverige refererades hans idéer om 
dokumentationsplaner i litteraturöversikter på 1970-talet, men inte så 
mycket därutöver.57 De lyftes fram men blev relativt hårt kritiserade av 
Nils Nilsson i boken Arkiven och informationssamhället (1976). Nilsson 
menade där att Booms modell alltför mycket eftersträvade en objektiv 
urvalsprincip som trots allt var omöjlig, liksom att hans plädering för att 
samtidens värderingar skulle vägleda bevarandebesluten var teoretiskt sett 
”mindre övertygande” – risken ökade därigenom för alltför samtidsbundna 
beslut som skulle ångras i efterhand: ”det räcker att erinra om att effekterna 
av miljöproblem ofta uppmärksammas sent eller framträder först efter 
långa exponeringstider”.58 

I arkivteoretiska diskussioner efter millennieskiftet har det som nämnts 
funnits en tendens att starkare betona bevisvärdet än informationsvärdet, 
mycket beroende av den digitala arkivbildningens särskilda utmaningar. 
Men det kan också delvis förklaras med en övergripande resignation inför 
möjligheten att skåda in i framtiden, även om vi inte ska överdriva enhet-
ligheten i arkivtänkandet vare sig nu eller exempelvis under 1970-talet. Ett 
exempel är dock 2008–12 års projekt för omprövning av Riksarkivets gall-
rings- och bevarandepolicy, där en av utgångspunkterna i direktiven till 
den fördjupade förstudien var att utreda om inte bevisvärdet borde sättas 
före informationsvärdet (i 1995 års policy var de ju likställda). Det utgick 
från en tveksamhet inför möjligheten att alls förutsäga vilket informations-
värde som skulle efterfrågas i efterhand. Även om denna betoning av 
bevisvärde framför informationsvärde försvann i den fördjupade studien, 
är det ändå ett uttryck för en ståndpunkt som flyttat fram sina positioner: 

                                                        
55 Booms (1972) 1987. 
56 Cook 1990–1991, s. 130 och fotnot 32; se även Kolsrud 1997, s. 114–116. 
57 Se t.ex. Backhaus 1974, s. 107, och liknande i Backhaus 1977, s. 124 om besläktade 
tankar av Carl Haase – dock utan direkta värderingar. Även efterföljande teorier har 
endast sparsamt diskuterats i svenska sammanhang, se dock Kolsrud 1993, s. 27–29; 
Johansson B. 1997, s. 18–19; Lövblad 2002. 
58 Nilsson N. 1976, s. 66–67 och 70 (citat). Nilssons kritik har tagits som intäkt för att 
Booms och dokumentationstraditionen fått så litet genomslag i Sverige: Fredriksson 
2003, s. 27–28; jfr Rydén 2014a, s. 15. 
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Frågan är om det är förenligt med arkivinstitutionernas roll som objektiva 
förvaltare att lägga så stor tyngd vid handlingarnas informationsinnehåll. 
När informationsinnehållet värderas för den framtida forskningens använd-
ning är man till stor del hänvisad till gissningar. I policyn sägs också att 
den kan behöva ändras i enlighet med forskningens intresseinriktning och 
metoder. Är detta förenligt med dokumentationstanken? Det behöver 
övervägas om handlingarnas värde som dokumentation av verksamheten, 
inbegripande kontext och autenticitet bör ges en större tyngd än i dagens 
policy.59 

Att man över huvud taget reflekterar kring möjligheten eller omöjligheten 
att förutsäga framtida användarbehov kan sägas vara uttryck för en modern 
historiemedvetenhet. Grovt talat kan man tala om dels en antideterminism, 
dels en determinism, som utgör två motsatta idealtyper vad gäller förhåll-
ningssätten till framtiden i modern idéhistoria. Enligt den deterministiska 
ståndpunkten kommer historien att följa en viss utvecklingslinje som är 
mer eller mindre förutsägbar, särskilt om man noggrant studerar historien 
och lär sig förstå de stora utvecklingslinjerna. Detta är den klassiska linjen 
hos Hegel och i viss mån hos Marx (men framför allt från åtskilliga av den 
senare marxismens olika skolor). Den antideterministiska tesen att fram-
tiden inte alls kan förutsägas, har traditionellt också bottnat i det moderna 
tillståndets övergripande tankefigur om ständig förändring vilket fött ett 
stärkt historiemedvetande, men här har fokus mer varit på att varje tids-
epok är unik. I mer filosofisk tappning har antideterminismen också kunnat 
uttryckas i ett mer öppet avståndstagande från både historicism och 
historism, exempelvis hos Friedrich Nietzsche och i den postmoderna 
kritiken av vad den identifierat som modernitetens stora berättelser och 
utvecklingsfantasier. 

Arkivväsendet har förstås påverkats av de ovan beskrivna synsätten på 
historisk utveckling, om än ofta i mindre teoretiskt eller filosofiskt 
artikulerad form. Det har funnits en övergripande linjär historiesyn och 
utvecklingstanke som präglat den moderna Västvärlden åtminstone från 
1700-talet och framåt. Det är en doktrin på allmänt ideologiskt plan, som 
framför allt ansetts som självklart och naturligt och som inte behövt motiv-
eras särskilt. Till detta har hört en historiemedvetande där det setts som 
naturligt att blicka såväl framåt som bakåt, och där framtiden säkerligen 
                                                        
59 Direktiv 2010-11-19, s. 3, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. Se likn. i Förstudie 2009-10-
05, s. 24–29, där det även sägs att ”det är dags att överge gissningar om framtida 
användning” och i stället ge mer uppmärksamhet åt användningen av arkiven (s. 1). Dnr 
20-2008/4630, [F1F], RA/YH. 
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kommer att vara annorlunda, men ändå möjlig att göra prognoser kring.60 
Även i samhället som helhet tycks framstegsoptimismen och utvecklings-
tanken ha minskat från och med 1900-talets senare decennier, vilket på ett 
övergripande plan förmodligen är en del av förklaringen till att de 
arkivteoretiska diskussionerna alltmer vänder sig mot att kunna förutsäga 
framtiden – förutom de argument som vanligen förs fram, inte minst digita-
liseringen och den mer komplexa arkivbildningen i allmänhet. 

Även om det inom arkivväsendet finns en tämligen stark antidetermi-
nistisk underström, är ändå den mer ”optimistiska” linjen – där man på 
skilda sätt ändå gör urval med framtidens användare i sikte – fortfarande 
ett dominerande stråk. Ibland utgår det från en explicit övertygelse om att 
det går att göra förnuftiga förutsägelser om framtida behov. Oftare är den 
implicit, det vill säga att det inte för några dokumenterade resonemang i 
frågan men att man för fram olika utsagor om vad framtida forskning kan 
tänkas ha för nytta av ett material. Närmast med nödvändighet är sådana 
utsagor färgade av den egna samtidens idéer, och i praktiken blir då utfallet 
snarlikt tänkesättet där man medvetet dokumenterar samtiden utifrån 
samtidens idéer. Till sist finns kombinationen av misstron av att förutsäga 
framtiden med den pragmatiska linjen ”vi gör så gott vi kan i alla fall”, 
som när det talas om att välja ut med viss intuition eller fingertoppskänsla. 

Att delegera beslut: vem ska pröva forskningsvärdet? 
En särskild problematik gäller de gallrings- och bevarandeföreskrifter som 
på skilda sätt delegerar besluten att bevara handlingar av forskningsskäl 
(eller i några fall formuleringar i stil med ”allmänt intresse”, dock aldrig 
för ”kulturarvet”) till de enskilda myndigheterna. Till att börja med finns 
denna öppning i alla de föreskrifter som säger att man får gallra till skillnad 
från dem som tvingar fram gallring, som säger att man ska gallra. Sådana 
föreskrifter är ju helt fria att tolka som man vill. Här ska dock just denna 
aspekt lämnas därhän, och i stället vänds blicken mot de fall där deleger-
ingen till enskilda arkivbildare att aktivt ta ställning till bevarande är 
explicit uttalad. 

Denna delegeringspraktik har ökat i omfattning i och med den arkiv-
lagstiftning som trädde i kraft 1991. Principen diskuterades i Arkivutred-
ningens betänkande Öppenhet och minne, som förordade stärkt delegering 

                                                        
60 T.ex. Iggers 1965; Skovdahl 1996. 
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av gallringsbeslut ner till de enskilda arkivbildande myndigheterna när så 
var lämpligt.61 Uttalandena bör tolkas i sammanhanget av de då nya men 
snart nog dominerande politiska doktrinerna om att gå från centralstatlig 
detaljreglering till decentralisering i statsapparaten som helhet.62 Arkiv-
lagen skulle bli en lösare ramlag, och arbetet med Riksarkivets tillämp-
ningsföreskrifter skulle ske under mottot ”från detaljstyrning till målstyr-
ning”.63 Några remissinstanser, såsom branschorganet AAS för de statliga 
arkivarierna, menade att förslaget inte gick tillräckligt långt och att mynd-
igheterna själva än mer kunde få besluta om gallring: ”Det är trots allt 
myndighetsarkivarien som är expert på sin myndighets arkivmaterial.”64 I 
regeringens arkivproposition betonades emellertid att Riksarkivet fram-
gent skulle ha yttersta bestämmanderätten i gallringsfrågor för statlig del.65 

Samtidigt uppfattade vissa, under den parallella beredningen av nya 
tillämpningsföreskrifter inom Riksarkivet, att förslagen till dessa i själva 
verket skulle öka detaljstyrningen från Riksarkivets sida.66 Andra röster 
från arkivsektorn varnade tvärtom för att låta enskilda myndigheter 
bestämma för mycket, till exempel låta dem få för stor frihet att bestämma 
vad som blir en arkivhandling.67 

Även i det tidigare regelverket medgavs vissa beslut om gallring eller 
bevarande till de enskilda myndigheterna. 1953 års allmänna gallrings-
förordning hade sådana öppningar i några enskilda fall. Exempelvis skulle 
undantag från gallring göras när myndigheten ansåg att man borde bevara 
personaladministrativa handlingar ”för framtida personhistorisk forskning 
eller andra hänsyn”. Likaså fick de själva avgöra om de skulle undanta 
”redogörelser och uppgifter, vilka i allt väsentligt hava ingått i officiella 
                                                        
61 SOU 1988:11, s. 154–155. 
62 Se t.ex. Jacobsson & Sundström 2001; Ringarp 2011. 
63 Minnesanteckningar 1988-02-18, s. 1, Dnr 1368-87-50 vol. 8, F4:29, RA/YH; ”Att 
tänka på”, i mapp ”Diskussionsmöte 12–13 juni 1989”, Dnr 1368-87-50 vol. 1, F4:21, 
RA/YH. Se även senare ”Betr. utkast till broschyr ’Kommittéarkiven. Råd och 
föreskrifter” (1994-02-04), Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA3/YH. 
64  Arkivrådet AAS, yttrande 1988-09-13, s. 2. Se även ovan kap. 4, liksom t.ex. 
Byggnadsstyrelsens yttrande 1988-09-13, s. 1; Skolöverstyrelsens yttrande 1988-08-10, 
s. 3, Dnr 1079/88, E1A:3177, U/75. 
65 Prop. 1989/90:72, s. 42–43. 
66 Se t.ex. Riksantikvarieämbetets yttrande 1989-01-24 över Riksarkivets förslag 1988-
12-05. Även t.ex. Skolöverstyrelsen (1989-02-07) ansåg att delegeringen borde göras 
större. Se även Landsarkivet i Östersund, som menade att det stred mot statsmakternas 
ambition för målstyrning: yttrande 1989-02-07. Dnr 1368-87-50 vol. 4, F4:24, RA/YH. 
67 Landsarkivet i Lund 1989-02-23, Landsarkivet i Uppsala 1989-02-04. Dnr 1368-87-
50 vol. 4, F4:24, RA/YH. 
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publikationer eller införts i liggare, tabeller eller skrivelser eller på kort” 
från gallring av hänsyn till ”vetenskaplig forskning”. Vad beträffar 
undantagsvis bevarande av statistiskt primärmaterial skulle dock frågan 
underställas Riksarkivet om handlingarna befanns ”vara av värde för […] 
historisk eller annan forskning”.68 

Denna princip om carte blanche, där enskilda myndigheter skulle pröva 
forskningsvärdena, accentuerades än mer i 1991 års tillfällig/ringa-
betydelse-föreskrift. Handlingsfriheten blev nämligen större i och med 
föreskriftens öppna upplägg. För det första blev det i grunden myndigheten 
själv som skulle avgöra vad som var av ”tillfällig eller ringa betydelse” 
eftersom Riksarkivet endast bidrog med rådgivande exempel på 
handlingar, i stället för föregångarens upplägg där specifika handlingar 
räknades upp. För det andra skulle myndigheten säkerställa att 
”allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 
sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning” – endast då kunde 
gallring utföras.69 

Intressant hade tendensen bara några år tidigare varit helt annorlunda, 
när vinden blåste i riktning mot mer restriktivt bevarande. I Riksarkivets 
förslag 1984 till ändrad allmän gallringsförordning hade många får gallras 
ändrats till skall gallras, enligt utredaren både för att gallringen därigenom 
totalt sett skulle öka, och för att det ändå var omöjligt för myndigheter att 
göra värderingar om exempelvis kommande forskningsvärde.70 

Som antytts tidigare rådde dock ingen enhetlig tolkning av 1991 års 
föreskrifter och vilken räckvidd de egentligen hade. I 1953 års allmänna 
gallringsförordning fanns till exempel upphandlingshandlingar upp-
räknade, bland annat ej antagna anbud.71 De återfanns också i 1991 års 
tillfällig/ringa-betydelse-föreskrift, men då bland exemplen på handlingar 
som kunde tillämpas med föreskriften.72 Vid den ändrade föreskriften RA-
FS 1997:6 försvann detta helt ur bilagorna. Bara några veckor innan 
föreskriften beslutades, förelåg emellertid en ännu längre formulering 

                                                        
68 AGF (1953), 2 § 1 och 5–6; 3 § 2; se även Nyberg 2005, s. 129–130. Angående det 
statistiska materialet, se Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 222–225. 
69 RA-FS 1991:6, 2 §. 
70 PM 1984-11-19, s. 2, Dnr 3066/G 3/83, F1C:120, RA/YH. 
71 AGF (1953), 2 § 2. 
72 RA-FS 1991:6, 2 §, bilaga B: ”Handlingar rörande upphandling, materielförvaltning 
och inventarier, såsom rekvisitioner, ordererkännanden, följesedlar, packnotor, offerter 
och ej antagna anbud.” 
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kring upphandlingar – liksom andra administrativa handlingar – i ett 
utkast.73 

Att handlingar rörande upphandlingar inte längre nämndes som exempel 
i tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften tolkades senare av Riksarkivet 
självt som att det inte längre alls var tillåtet att gallra sådana dokument: 

[…] det inte finns något formellt regelstöd för gallring av handlingar i vare 
sig antagna eller ej antagna anbud. Anledningen till att regleringen togs 
bort var att det rådde osäkerhet om regelns tillämpning och en separat 
reglering ansågs därför nödvändig. Ett flertal myndigheter har sedan 
genom förfrågningar och framställningar om gallring påtalat nödvändig-
heten av en ny reglering på området, då dessa ärenden anses särskilt 
omfångsrika och i hyllmeter handlingar räknat tar stora utrymmen i an-
språk.74 

Flera remissinstanser menade dock att det var fel att säga att upp-
handlingshandlingar inte längre var reglerade, eftersom det fortfarande 
gick att tillämpa RA-FS 1991:6 om man kunde bedöma handlingarna som 
av tillfällig eller ringa betydelse.75 Detta var inte den enda gången som de 
rådgivande exemplen även inom Riksarkivet i själva verket tolkades som 
tvingande föreskrifter. Även rörande personaladministrativa handlingar 
påstods senare att det i och med ändringen 1997 upphört att finnas 
”bestämmelser”.76 

Ett annat fall där de enskilda myndigheterna har en generell möjlighet 
att själva avgöra bevarandefrågan, handlar om möjligheten att kunna 
arkivera sådana minnesanteckningar och mellanprodukter som enligt 
tryckfrihetsförordningen normalt sett inte anses vara allmänna handlingar. 
Detta är ofta ganska avgörande, som vi ska se närmare i kapitel sju så finns 

                                                        
73  Utkast 1997-10-20, bilaga C, punkt 3: ”Handlingar av rutinmässig och tillfällig 
karaktär som rör upphandling eller underhåll, t.ex. rekvisitioner, offerter, ordererkänn-
anden, följesedlar och packnotor. En förutsättning är myndigheten bevarar sådana 
handlingar som har betydelse för dokumentation av upphandlingsärendets gång, och 
handlingar som behövs för dokumentation och kontroll av rättigheter och skyldigheter, 
t.ex. avtal, garantier, leverantörsförsäkran och produktansvar, bevaras i erforderlig tid.” 
Dnr 26-261-97, F1E:187, RA/YH. 
74 Missiv 2003-09-02, s. 2; se även PM 2003-06-05, s. 1. Dnr 230-2001/3752, [F3BB], 
RA/YH. 
75 Yttranden av Premiepensionsmyndigheten 2003-10-22, Skolverket 2003-10-30 och 
Finansinspektionen 2003-10-30. Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
76 Se projektdirektiv 2004-10-12, Dnr 20-2004/3287, [F1F], RA/YH. 
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en tendens i många myndigheter att räkna ganska mycket som ”arbets-
material” som därmed aldrig hamnar i arkiven över huvud taget. 

I regelverket som trädde i kraft 1991 behandlades denna fråga på delvis 
olika sätt. I arkivlagen betonades att myndigheters arkiv bildas både av 
allmänna handlingar och av sådana handlingar som enligt tryckfrihets-
förordningen i ursprungsläget inte är allmänna handlingar men som ändå 
omhändertas för arkivering och därmed blir allmänna handlingar. I arkiv-
förordningen preciserades att myndigheter ska ta ställning vid ärendens 
slutbehandling ”i vilken omfattning sådana handlingar som avses i 2 kap. 
9 § tryckfrihetsförordningen skall tas omhand för arkivering”. 77  I 
Riksarkivets allmänna arkivföreskrift RA-FS 1991:1 är detta ytterligare 
preciserat för de statliga arkivens del, och andemeningen är snarast en 
uppmaning till arkivbildarna att uppmärksamma möjligheten att arkivera 
den sortens handlingar för bland annat forskningens behov: 

Myndigheten skall, utöver de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet, arkivera sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihets-
förordningen, om de kan anses vara av betydelse för myndighetens verk-
samhet, allmänhetens insyn, rättskipning, förvaltning eller forskning.78 

Detta gäller alltså handlingar som inte anses tillföra ärendena ”sakupp-
gift”, och det kan vara en fråga för kommande undersökningar att ana-
lysera i vad mån detta verkligen skett genom aktiv vilja.79 

När ändringar av såväl allmänna arkivföreskriften som tillfällig/ringa-
värde-föreskriften utreddes 1996–1997 – och där ett första utkast var en 
sammanslagning mellan de båda – anmärkte Stockholms stadsarkiv att det 
var orimligt att enskilda myndigheter, inför rensning av avslutade ärenden, 
skulle beakta arkivlagens bevarandemål för att eventuellt arkivera vissa 
handlingar av den här typen.80 Men den nämnda uppmaningen kom ändå 

                                                        
77 ArkL (1991), 3 §; ArkF (1991), 3 § (citat); nya laghänvisningar i ArkL (2018), 3 §; 
ArkF (2018), 3 §. 
78 RA-FS 1991:1, 3 kap. 2 § (något språkligt redigerad i RA-FS 1997:4). 
79 En jämförbar skrivning fanns i Riksarkivets cirkulär till allmänna arkivstadgan från 
1979, dock togs där endast upp värde för förvaltningen som motiv för arkivering: Aas-
RA (1979), 3 §. Se även Hedman 1981, s. 191; N. Nilsson, ”Arkivhandlingar och all-
männa handlingar – en jämförande studie”, s. 11, Dnr 1359-85-30, F1D:34, RA/YH. 
80 Förslag 1996-07-04, 5 kap. 3 §; Stockholms stadsarkiv 1996-09-26: ”Stadsarkivet 
har svårt att se hur myndigheternas rutiner vid rensningen skall kunna medge en 
bedömning av handlingarnas värde för framtida forskning.” Dnr 20-2739-96, F1E:149, 
RA/YH. 
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att kvarstå i den färdiga ändringsföreskriften, om än i något andra ordalag 
än i 1991 års version.81 I övrigt fördes det påfallande lite diskussion om 
forskning och forskningsvärde i revisionen 1996–1997 av dessa före-
skrifter. Det påtalades i ett sammanhang att det behövdes ett förtydligande 
i det föreslagna kapitlet om gallring, där man ”måste mycket klart 
framhålla att en handling kan ha forskningsvärde även sedan den förlorat 
det administrativa intresset”.82 

Uppmaningen till myndigheter att själva bedöma forskningsintresse 
återfinns även i andra gallringsföreskrifter som gäller mer specifika hand-
lingar eller verksamheter. Ett exempel är 1999 års föreskrift för 
forskningshandlingar, som i princip ger rätten att bedöma långsiktigt värde 
i forskningsmaterial till lärosätena och forskarna själva. 83  En annan 
föreskrift som delegerar forskningsavgöranden till vanliga myndigheter är 
den från 1996 som rör handlingar som skapas inom lokal löne- och pers-
onaladministration. Där får de specifika gallringsreglerna tillämpas ”under 
förutsättning att det inte finns särskilda skäl att anta att handlingarna 
kommer att behövas” av en rad skäl, av vilka ”bestämt forskningsändamål” 
nämns vid sidan om en rad mer verksamhetsanknutna mål.84 

Under beredningen inför en förnyad version av föreskriften framkom att 
exempelvis Luftfartsverket gjort egna bedömningar av forskningens 
behov, vilket förenades med praktiska skäl. Det vore helt enkelt kompli-
cerat också att plockgallra ur personakter, hävdades det. Resonemanget 
kan sägas vara en omvänd version av det vi sett flera exempel på tidigare, 
där gallring i grunden önskas av ekonomiska skäl men där bristande forsk-
ningsvärde anförts som ytterligare stöd. I detta fall var snarast bevarandet 
det enklaste och förmodligen det mest ekonomiskt gynnsamma, och då 
beskrevs det närmast som en bonus att det icke-gallrade materialet också 
var intressant för forskningen: 

LFV bevarar rehabiliteringsutredningar och arbetsskador. Detta mest pga 
att de läggs i personakten och det är inte praktiskt att gallra dessa sedan 

                                                        
81  RA-FS 1997:4, 3 kap. 2 §. Tidigare formuleringen ”om de kan anses vara av 
betydelse” hade ändrats till ”om de är av betydelse”. 
82 Landsarkivet i Östersund, yttrande 1996-09-23, Dnr 20-2739-96, F1E:149, RA/YH. 
Den nya gallrings- och bevarandepolicyn nämndes heller inte alls i utredningarna 1996–
1997 inför ändringarna av RA-FS 1991:1 och 1991:6 (även Dnr 26-261-97, F1E:187, 
RA/YH). 
83 RA-FS 1999:1. 
84 RA-FS 1996:4, 4 §; något omformulerat i RA-FS 2006:5, 5 §, där ”bestämt” tagits 
bort före ”forskningsändamål”. 
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efter så lång tid som det ändå blir. Dessutom torde underlaget i många fall 
bli forskningsintressant med tanke på det intresse som präglar allt som rör 
vår miljö. På myndigheterna vet man för lite om vad som bevaras på andra 
håll för detta ändamål och eftersom vi även har ansvar för den framtida 
forskningen så har i alla fall LFV tagit beslutet att bevara.85 

Även i föreskrifterna för räkenskapsinformation 1998 fanns en liknande 
regel att gallring inte skulle ske om det fanns särskilda skäl, däribland 
”bestämt forskningsändamål”. Det sistnämnda utvecklades i de allmänna 
råd som bifogades paragrafen (som saknade motsvarighet i föreskriften för 
lokal löne- och personaladministration): 

Handlingar skall bevaras om handlingarna bedöms ha ett bestående värde 
för framtida forskning, t.ex. om beslut rörande större investeringar eller 
fördelningar av medel. Om tveksamhet uppstår angående bevarande eller 
tidpunkt för gallring bör myndigheten rådgöra med arkivmyndighet.86 

När ett nytt förslag till föreskriften gick ut på remiss senhösten 2001 
accentuerades denna decentraliserade beslutsrätt.87 I den nya räkenskaps-
föreskriften 2004, vilken som nämnts kom till just för att utredningen 
dessförinnan tagit särskild utgångspunkt i forskningsbehov, fortsatte 
denna carte blanche att gälla för sådant material som även framgent tilläts 
gallras efter viss tid (såsom verifikationer och mindre unika avtal).88 Där 
infördes också en regel om att varje myndighet skulle dokumentera hur 
föreskriften tillämpades.89 Liknande regler om dokumentation, eller att 

                                                        
85 Luftfartsverket, svar på förfrågan 2005-02-03 s. 2, Dnr 20-2004/3287, [F1F], RA/YH. 
86 RA-FS 1998:1, 8 §. En föregångare till denna undantagsmöjlighet av forskningsskäl 
fanns redan i reglerna för redovisningssystemen System S och Cosmos 1985, och 1993 
angavs att s.k. tidrapporter – en form av indata i systemet – normalt sett kunde gallras 
”om materialet ej behövs för debiteringsändamål eller för specifika forskningsprojekt”: 
RAG 1985:91, bilaga; RA-MS 1993:48, 6 §; RA-FS 1993:4, 6 §. Detta kommenterades 
av en instans att det ”kunde upplevas som en nackdel” för myndigheterna ”att själva 
behöva ta de nödvändiga hänsynen i den konkreta gallringssituationen”: Krigsarkivet 
1993-05-27, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, RA/YH. 
87 PM 2001-11-15, s. 1–2. I förslaget hade även ”beslut om dispositionsrätten” medtag-
its bland exemplen (bifogat förslag 2001-11-15, 6 §). Dnr 230-2000/3794, [F3BB], 
RA/YH. 
88 RA-FS 2004:3, 7 § (nu sammanfört med tidigare posten ”statistikproduktion” till 
”statistikframställning, utvärdering eller forskning”). 
89 RA-FS 2004:3, 8 §: jfr bifogat förslag 2001-11-15, 4 och 6 §. Bland yttrandena från 
landsarkiven och övriga Riksarkivet fanns dels de som (Landsarkivet i Östersund) som 
menade att det normalt ej är bra med decentraliserad beslutsrätt, dels de som (Lands-
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myndigheten formellt ska ta ett beslut om tillämningen, har flutit in i en 
rad föreskrifter från 1990-talet och framåt.90 

Vad gäller rådet i föreskriften att av forskningsskäl överväga att undanta 
vissa typer av verifikationer från gallring, angavs i utredningsmaterialet att 
myndigheterna borde ta utgångspunkt i 1995 års gallrings- och bevarande-
policy.91 Detta saknades emellertid i den broschyr som skickades ut 2005, 
och i stället exemplifierades det i klartext med vissa konkreta studieobjekt 
för forskning. Det framgick dock inte i utredningen varför just de valts ut, 
något som understryker den tendens till ad hoc-avgöranden som vi redan 
sett andra exempel på: 

Det kan röra sig om kärnverksamhet som utmärker myndighetens sam-
hällsuppgift, men som inte dokumenteras utförligt på annat sätt. Exempel 
kan avse omfattande infrastrukturinvesteringar eller utmärkande förvärv. 
Men det kan också röra sig om andra verksamheter som t.ex. myndighetens 
representation och resor och anlitande av externa uppdragstagare om dessa 
är omfattande eller karaktäristiska.92 

Den här typen av regler finns också utspridda i ett antal RA-MS:ar.93 Några 
av dem är motsvarigheter till regler inom RA-FS, som för kyrkliga mynd-
igheter att bevara uppgifter i digitala löne- och personalsystem för bland 
annat ”bestämt forskningsändamål”. 94  I övrigt handlar det om diverse 
relativt begränsade handlingsmängder, där exempelvis Sveriges lantbruks-

                                                        
arkivet i Göteborg) såg det som positivt och att det tidigare funkat väl hos t.ex. åklagar-
myndigheterna. Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. 
90 I RA-FS 1991:6 uppmanades myndigheterna att dokumentera tillämpningen, vilket 
ändrades i RA-FS 1997:6 till att det skulle tas ett formellt tillämpningsbeslut. Liknande 
har funnits i föreskrifterna för handlingar rörande räkenskaper, personaladministration, 
upphandlingar, forskning samt vid universitet och högskolor; se Slutrapport 2014-02-
04, s. 10–11, Dnr 20-2013/2252, RA/YH. Det har ifrågasatts i vad mån möjligheterna 
för myndigheter att regelrätt fatta beslut om gallring verkligen är i linje med arkivlagen, 
då den bakomliggande propositionen tolkats som att endast Riksarkivet ska fatta 
besluten. Direktiv 2015-03-30, s. 3 och 5, Dnr 22-2015/3695, RA/YH. 
91  PM 2004-05-13, s. 7; Föredragnings-PM 2004-10-18, s. 8. Dnr 230-2003/3245, 
[F3BB], RA/YH. 
92 Bevarande av räkenskaper (2005), s. 10. 
93 Jag sökte på orddelen ”forsk” i samtliga RA-MS-föreskrifter från 1991 till 2014. 
Resultatet gav 118 träffar, där de flesta var irrelevanta (gällde namn på myndigheter, 
handlingstyper och citat ur lagar och förordningar). De resterande nämns i näst-
kommande noter. 
94 RA-MS 1997:65 (ändr. 2000:5); RA-MS 2000:2. 
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universitet ska undanta djurjournaler och röntgenbilder från gallring om 
dessa anses vetenskapligt intressanta eller har ”stort allmänt intresse”.95 

Som redan framkommit, väcktes ibland tveksamheter under beredning-
arna kring huruvida delegering av dessa beslut verkligen var lämplig,96 
samtidigt som det fanns exempel på myndigheter som lite på eget bevåg 
beslöt om bevarande för att man där ansåg att ett visst material var 
intressant för forskningen.97 En annan sådan skepticism vädrades under 
beredningen av föreskriften för EU-handlingar, där det föreslagits att 
myndigheterna själva skulle få avgöra bevarande eller gallring rörande så 
kallade lobbyhandlingar (”insända av privatpersoner, företag, organisa-
tioner etc. i syfte att påverka ett lands ställningstagande i en viss fråga”): 

                                                        
95 RA-MS 2013:7; likn. rörande forskningsmaterial med personuppgifter hos Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering: RA-MS 2014:21. Övriga 
exempel: enkätsvar hos Luftfartsverket (RA-MS 2001:25 och 2010:58), utdatahand-
lingar hos Riksförsäkringsverket och allmänna försäkringskassor (RA-MS 1994:52 
(ändr. 1995:11), 1995:9, 1995:10 och 1995:16), ärenden om regionalt stöd och gles-
bygdsstöd hos länsstyrelsen i Stockholm (RA-MS 1996:16 och 2001:27), databas-
uppgifter om vissa ritningar hos Försvarets materielverk och inom marinen (RA-MS 
1997:46). I ett par fall inskärps att ”vid inaktualitet” innebär att bl.a. forskningsintresse 
inte (längre) finns: RA-MS 1993:48 (allmänt om Cosmos-systemet hos de allmänna 
försäkringskassorna) och RA-MS 1996:35 (Läkemedelsverket, tillståndsärenden ang. 
alkoholhaltiga preparat). Här finns också föregångare till regler som influtit i RA-FS, 
såsom RA-MS 1993:48 om tidrapporter i Cosmos-systemet hos försäkringskassorna, 
samt RA-MS 2001:46 och 2001:50 om B-uppsatser hos högskolor och universitet. Att 
spara företeelser pga. ”allmänt intresse” förekommer även i t.ex. RA-MS 1996:15. 
96 Förutom exempel nämnda i detta kapitel, se ifrågasättandet huruvida ”bokförings-
personal” verkligen ”kan fundera över forskningens behov”: Landsarkivet i Göteborg 
ink. Riksarkivet 1994-02-09, Dnr 30-1733-92, F3BA:160, RA/YH. Se även yttrande av 
Chalmers 2006-09-13, s. 2, som välkomnade den minskade detaljregleringen men sam-
tidigt identifierade risker med att myndigheter hanterade bevarandet på olika sätt, t.ex. 
dokumentation av studenters studieresultat, ”vilket i förlängningen kan minska 
rättssäkerheten för den enskilde”. Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. Enskilda 
myndigheters förmåga att bedöma judiciella och revisionella faktorer inför gallring av 
upphandlingshandlingar mötte också skepsis: Lunds universitet, yttrande 2003-10-29, 
Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. Även delegering av beslut om bevarande av 
forskningsmaterial befarades leda till stora diskrepanser: Arbetslivsinstitutet 1999-02-
02 och Luleå tekniska högskola 1999-02-03, s. 1. Dnr 30-4136-98, F3BA:285, RA/YH. 
97 Förutom exemplet ovan med Luftfartsverket visade sig Forskningsrådet Mistra, som 
enligt RA-MS 2002:16 tillåts gallra avslagna forskningsansökningar efter fem år, vid 
en inspektion 2008 ändå ha beslutat bevara dessa då de ansågs ha ett forskningsvärde; 
inspektionsrapport 2008-12-05. Riksarkivet föreslog att Mistra inkom med önskemål 
om att upphäva föreskriften, men 2019 är den ännu giltig. Dnr 231-2008/4011, [F3BB], 
RA/YH. 
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Handlingar inkomna från lobbyister kan i vissa fall vara av stort forsk-
ningsvärde. l andra fall kanske dessa handlingar inte har påverkat hand-
läggningen av en viss fråga eller kanske inte ens berör landet överhuvud-
taget. Att överlåta beslutet om bevarande/gallring på myndigheterna är i 
detta fall ett sätt att göra gallringen mer funktionell.98 

Förslaget stöddes av många remissinstanser,99 medan andra påtalade de 
principiella svårigheterna för enskilda arkivbildare att alls sätta sig in i 
frågan: ”det torde dock för tjänstemän i Tullverket vara förenat med viss 
svårighet att avgöra vilka handlingar som är forskningsintressanta och 
vilka som inte är det”.100 Problemet var dock löst i den slutliga föreskriften, 
eftersom denna typ av handlingar helt saknades där. I utredningarna om 
rättsväsendets arkiv påtalades också att det vore problematiskt att låta 
tjänstemän själva bestämma bevarande av forsknings- och kulturarvsskäl 
– det var inte ”rimligt” att vänta sig att de hade ”erforderlig kompetens” 
att avgöra saken.101 

Ytterligare ett exempel framkom vid utarbetandet av en föreskrift för 
kommittéarkiven. Den behandlade gallring och bevarande i stort sett 
endast genom att inskärpa de existerande föreskrifterna om gallring vid 
tillfällig eller ringa betydelse, och om något därutöver behövde gallras 
skulle framställan göras till Riksarkivet. I ett utkast till föreskriften fanns 
dock två versioner att välja mellan. Förutom den slutgiltiga fanns en skriv-
ning som skulle ha gett mycket större handlingsutrymme åt de avslutade 
kommittéerna: 

Kommittén får gallra handlingar som legat till grund för undersökningar 
som gjorts under utredningsarbetet, om sakinnehållet i allt väsentligt åter-
ges i betänkandet eller annan rapport som kommittén avgivit. 

                                                        
98 Förslag 1998-03-18, s. 13–14 (citat s. 14). Dnr 30-1542-97, F3BA:284, RA/YH. 
99  Kommerskollegium 1998-04-22 och Statskontoret 1998-04-21, Dnr 30-1542-97, 
F3BA:284, RA/YH. 
100 Generaltullstyrelsen (genom Trafikbyrån) 1998-04-20, Dnr 30-1542-97, F3BA:284, 
RA/YH. 
101 Vid ett diskussionsmöte på Riksarkivet 1996 om rättsväsendets arkiv avråddes från 
”får”-skrivningar när det gällde mer långsiktigt bevarande än sådant som rörde 
förvaltning och rättskipning: ”Däremot är det tveksamt att ha gallringsföreskrifter där 
t.ex. domare i ett enskil[t] fall skall göra en bedömning av behovet att bevara handlingar 
för forskningens behov och för beaktande av kulturarvsaspekten. Det är inte rimligt att 
förutsätta att enskilda tjänstemän inom vare sig förvaltningsmyndighet eller domstol 
besitter erforderlig kompetens för sådan bedömning.” Minnesanteckningar 1996-12-01, 
s. 23, Dnr 30-3230-96, F3BA:282, RA/YH. 
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En förutsättning är att materialet bedöms sakna värde för verifiering av 
utredningens slutsatser och för framtida bearbetningar i samband med 
utredning och forskning.102 

I den relativt begränsade remissomgången (till Regeringskansliet samt 
övriga statliga arkivinstitutioner), var det endast en minoritet som före-
språkade det senare alternativet.103  Arkiv- och informationsenheten på 
Regeringskansliets förvaltningskontor satte upp ett stort varnande finger 
för att ge kommittéerna för en sådan handlingsfrihet, och antydde att i detta 
fall låg riskerna inte bara i brist på tid och kompetens för att avgöra svåra 
gallringsfrågor, utan också i en reell fara för uppenbara missbruk där gall-
ring kunde tänkas ske på felaktiga grunder för att exempelvis undanröja 
bevis: ”Kommittéerna har en mycket stor benägenhet för att vilja göra sig 
av med så mycket skrymmande och obekvämt material som möjligt.”104 
Ett annat argument var kommittéernas bristande administrativa vana (varje 
statlig offentlig utredning räknas som en egen myndighet, och ska därför 
leverera sitt arkiv till Riksarkivet kort efter att utredningen avslutats).105 
                                                        
102 Utkast 1994-04-12, 3:2 §. I tillhörande allmänna råd exemplifierades med ”olika 
slag av statistiskt primärmaterial, enkätmaterial, intervjumaterial, tabeller som hämtats 
ur andra ADB-register m.m.” och det anfördes att kommittén bör samråda med 
Riksarkivet om denna regel. Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA/YH. 
103  Landsarkivet i Göteborg 1994-05-16; Krigsarkivet 1994-05-11; Landsarkivet i 
Östersund 1994-05-06. Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA/YH. 
104 Regeringskansliets förvaltningskontor 1994-05-17, anteckning på utkast. Ett särskilt 
PS bifogades också i slutet av utkastet: ”Som en liten upplysning kan nämnas att 
kommittéer t.o.m. kan ha tjänsteansökningshandlingar. En kommitté hos ett departe-
ment var på vippen att kasta de inkomna originalansökningarna. Det är ju tur för sinnes-
friden att man inte vet om allt som händer för övrigt. Väl fungerande föreskrifter och 
handledningar behövs alltså.” Riksarkivets TR-byrå (1994-05-16) trodde inte på frihets-
versionen då deras ”erfarenhet av myndigheter som saknar känsla för arkiv, är att 
vederbörande myndigheter medvetet eller omedvetet missförstår begreppet gallring. 
Det kan inte uteslutas att även en kommitté kan missbruka gallring för att avhända sig 
allmänna handlingar.” Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA/YH. 
105 Stockholms stadsarkiv 1994-06-03: ”[…] kan framför allt anföras kommittéernas 
ofta bristande administrativa vana samt svårigheter att avgränsa det material som kan 
gallras. Underlag till kommittébetänkanden har ofta stort potentiellt forskningsvärde 
och kan inte utan vidare jämföras med material som utgjort underlag till ärendehand-
läggning hos förvaltningsmyndigheter.” Se även Landsarkivet i Lund 1994-05-11: ”För 
mycket frihet tror jag inte är bra. Fasta regler vill de dessutom själva ha.” Landsarkivet 
i Visby (1994-04-21) påtalade att det handlade om att väga forskningsintresse mot 
merarbete för Riksarkivet. Detsamma gjorde Landsarkivet i Vadstena (1994-05-10) 
som ansåg den andra alternativet vara ”alltför riskfyllt” men också ifrågasatte om den 
första varianten var ”realistiskt med tanke på att Riksarkivets resurser för handläggning 
av gallringsärenden är begränsade”. Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA/YH. 
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Arbetet med föreskrifter om kommittéer åskådliggjorde sålunda en 
avvägning mellan å ena sidan kostnaderna för att arkivera, och å andra 
sidan de risker för felaktig gallring som kunde tänkas. 

Kulturarvet i gallrings- och bevarandeutredningar 
I de undersökta utredningarna fanns ännu färre diskussioner rörande 
”kulturarvet” än om forskningsbehoven. I RA-MS- och RA-FS-serierna 
förekommer ordet ”kulturarv” endast i de rådgivande föreskrifterna till 
kommuner och landsting, men då endast på ett mycket översiktligt sätt.106 

I en uppsats 2003 menade Berndt Fredriksson att kulturarvet dittills 
spelat en mycket undanskymd roll i diskussioner kring arkiven, bevarande 
och gallring. Han tyckte sig endast se spår av det i statliga åtaganden att 
bevara minoriteters arkivhandlingar, och i förarbetena till arkivlagen och 
1990-talets kulturpolitik aktualiserades det enbart i samband med tillgäng-
liggörande.107 Den undersökning som jag gjort bekräftar i stort sett denna 
iakttagelse. Det är sällan man möter mer teoretiska diskussioner kring 
kulturarvsbegreppet i Riksarkivets utredningsarbeten, och i den statliga 
arkivpolitiken har begreppet snarast kopplats samman med frågor om 
tillgängliggörande av arkiv, digitalisering och stöd till enskilda arkiv – det 
vill säga om hur redan existerande arkiv ska nå ut, inte om arkivbildningen 
som sådan.108 Som nämnts tidigare framhöll historikern Göran B. Nilsson 
och sociologen Boel Berner för Linköpings universitets räkning i remiss-
behandlingen av 1995 års gallrings- och bevarandepolicy att begreppet 
kulturarv var svårt att använda, med hänvisning till teoretiska resonemang 
i den akademiska litteraturen. I remissammanställningen nämndes dock 
just inte denna kritik av kulturarvsdiskursen.109 

                                                        
106 T.ex. RA-FS 1991:16, s. 3; RA-FS 2002:3, s. 1. Ordet förekommer dessutom i RA-
MS 2008:18, men då endast som beteckning på en handlingstyp: ”Göteborgs universitet 
får överlämna handlingar avseende språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt 
burna kulturarv till Institutet för språk och folkminnen”. 
107 Fredriksson 2003, s. 39. 
108 Ett tydligt exempel är arkivutredningen Arkiv åt alla (SOU 2002:78). Däri framställs 
kulturarvet genomgående som något som förvaras, bevaras och tillgängliggörs, inte 
något som skapas. Ett resultat av utredningen och senare riksdagsbeslut var en särskild 
satsning på arkivpedagogik, se Slutrapport: Nationellt uppdrag inom arkivpedagogik 
2006–2008 (2009). 
109 Detsamma gäller det inofficiella yttrandet från Post- och telestyrelsens arkivarie 
över utredningen om upphandlingshandlingar i början av 2000-talet (se ovan). 
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När ”kulturarvet” sporadiskt förekommer i materialet, är det i stort sett 
endast som ett honnörsord, med den ungefärliga allmänna meningen av 
”(viktiga) lämningar från det förflutna” – precis som i arkivlagen. I gall-
rings- och bevarandepolicyn förekommer det, som nämnts tidigare, endast 
i de första styckena, på ett sådant ytterst allmängiltigt sätt: 

Arkiven är en del av kulturarvet. Handlingarna bevaras dels som en 
självständig del av kulturarvet, dels för att de ger ökad kunskap om och 
förståelse av andra delar av detta.110 

Det är också tydligt att begreppet när det alls förekommer, ofta görs som 
en hänvisning till arkivlagens formuleringar utan vidare precisering. Just 
så åkallades ordet i ett utkast 1994 till rådgivande broschyr för kommitté-
arkiv: 

Genom att läsa denna broschyr finner kommittésekreterare och utredare 
råd och föreskrifter som bidrar till att arkivet slutligen med arkivlagens 
(1990:782) ord blir tillgängligt som en ”del av det nationella kultur-
arvet”.111 

Förutom sådana sällsynta exempel hände det också att remissinstanser 
kunde använda ordet, och då mindre bundet till arkivlagen och i stället mer 
i enlighet med en allmän kulturarvsdiskurs. I ett mycket kortfattat remiss-
yttrande från Danshögskolan om föreskrifter för universitet och högskolor 
framhölls, helt okommenterat: ”Särskilt viktigt för kulturarvet är 
bevarandet av antagna studenters ansökningshandlingar.”112 En liknande 
formulering användes i ett remissyttrande från en högskola i beredningen 
av föreskrifter för forskningshandlingar, där sistnämnda kategori 
benämndes som ”denna så viktiga del av vårt gemensamma kulturarv”. I 
övrigt fanns inget i förarbetet till den föreskriften, även om den kom att 
innehålla ”kulturhistoriskt perspektiv” som ett kriterium för bevarande.113 

                                                        
110 Bevarandet av nutiden (1995), s. 3. 
111 Utkast till broschyr, s. 4, Dnr 20-1407-94, F1E:77, RA/YH. Broschyren kom aldrig 
ut, utan det mynnade ut i RA-FS 1994:5 där inget nämns om kulturarv. 
112 Yttrande 2006-09-21, Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. 
113 Högskolan i Karlskrona/Ronneby 1999-02-08, citat s. 2 (identiska yttranden kom 
från Växjö universitet 1999-02-04 och Högskolan i Kalmar 1999-02-04). Dnr 30-4136-
98, F3BA:285, RA/YH. RA-FS 2000:1, 7 §, bilaga 1B: bland exempel för bevarande 
fanns ”handlingar som belyser den akademiska miljön i ett kulturhistoriskt perspektiv” 
liksom sådana som ”belyser en bemärkt persons verksamhet”. 
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Kulturarvet har med andra ord spelat en ytterst marginell roll i de statliga 
gallrings- och bevarandeutredningarna efter 1991. Som jag strax 
återkommer till, skulle kulturarvet emellertid diskuteras lite mera inom 
Riksarkivet när gallrings- och bevarandepolicyn omprövades runt 2010. 

De ekonomiska aspekterna 
Ett återkommande drag i de undersökta gallringsutredningarna är den 
ekonomiska faktorn: det skulle kosta för mycket att bevara allt. 114  I 
grunden finns här en kontinuitet från tidigare decennier och den problema-
tik som drev fram idéerna om urvalsbevarande, även om det under 1980-
talet skedde en allmän förskjutning från att betona arkivens höga kostnader 
till att inskärpa kulturarv och de bevarade arkivmaterialens ekonomiska 
värde.115 Avvägningarna mellan principiella bevarandeskäl å ena sidan 
och ekonomiska faktorer å den andra har trots det varit ständigt närvarande 
även framgent, mer eller mindre explicit. 

Konsekvensen – givet att svenska bevarande- och gallringsutredningar 
även fortsättningsvis mestadels bedömt konkreta handlingskategorier i 
oftast avgränsade sammanhang från fall till fall – är att det ibland resulterat 
i mer bevarande än tidigare, men att det i andra blivit fråga om ökad 
gallring. Även om principiella argument om forskningsvärde ibland spelat 
in i argumentationen för bevarande eller gallring, är det mer pragmatiska 
ekonomiska och teknologiska faktorer som mestadels varit avgörande. 
Uppenbarligen upplevdes exempelvis B-uppsatserna runt 2000 bli alltför 
betungande att ha kvar. Omvänt, så har en hel del material som tidigare 
gallrats eller bevarats i urval, har kommit att totalbevaras för att det blivit 
möjligt genom digitaliseringen. Det uppfyller de förhoppningar som sedan 
decennier återkommande ventilerats att mer kan bevaras i och med att 
skrymmande pappersarkiv inte längre behövs.116 

De ekonomiska aspekterna av gallring och bevarande brukar ofta tas upp 
som en nyckelaspekt i olika arkivvärderingsteorier.117 I exempelvis Gerald 

                                                        
114 Se också Bloch & Larsen 2006, s. 7. 
115 Jfr Rosengren 2016, s. 23. 
116  T.ex. SOU 1988:11, s. 181; ”Intensivdataområden och individbaserat urval: 
slutrapport” (1990-04-01), s. 50, Dnr 1213-88-50, F1D:101, RA/YH; Rapport 1992-03-
18, s. 18, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
117 En tidig förespråkare var nordamerikanen G. Philip Bauer, som 1946 menade att 
såväl kostnaderna för bevarande som en uppskattning av i vad mån den bevarade hand-
lingen skulle användas, borde vägas in. Trace 2010, s. 50. 
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Hams tappning var så kallad cost-benefit-analys – att väga informationens 
värde mot kostnaderna för bevarande – en av fem centrala aspekter att 
beakta vid bevarandebeslut.118 I International Council on Archives (ICA) 
riktlinjer för arkivvärdering från 2005 tas dock inte detta upp utan 
motsatsen; vad kan det kosta om vi gallrar av misstag?119 De ekonomiska 
aspekterna är också ofta framhävda i olika länders policyer för arkiv-
värdering.120 

I Sverige har emellertid de ekonomiska faktorerna varit mer försiktigt 
framskrivna, även om de ibland tagits med i förslag till arkivvärderings-
modeller.121 Till skillnad från det tidiga 1980-talets officiellt sanktionerade 
politik enligt vilken gallringen borde öka för att hjälpa statsfinanserna, har 
den officiella linjen alltsedan arkivlagen 1991 varit en annan – åtminstone 
på normativ nivå. I förslaget till en bevarande- och gallringspolicy 1991 – 
där det konstaterades att ekonomi och bristande lokalutrymme ofta varit 
drivkraften till gallring – betonades att kostnader inte fick vara det enda 
skälet till gallring, vilket onekligen är en formulering öppen för tolk-
ningar.122 

Ekonomiska aspekter omnämndes sedan i den slutgiltiga gallrings- och 
bevarandepolicyn Bevarandet av nutiden (1995) på ett än mer avskalat 
sätt. Det framhölls där att ekonomiska skäl beskrevs som motivet för 
gallring i arkivlagens förarbeten, liksom att ”gallringen är en av de åtgärder 
som påverkar den totala ekonomin för arkivverksamheten och annan 
informationshantering”.123 Policyn redogör dock endast för dessa motiv 
för gallring på en sida, det övriga innehållet om motiv för bevarande 
nämner inte alls ekonomiaspekten – inte heller i avsnittet om urvalsbeva-
rande vilket ju är något som annars vanligen tillämpats som en kompro-
miss när vare sig total gallring eller totalt bevarande är önskvärt. Någon 
direkt vägledning rörande avvägningar mellan ekonomi och bevarande 
erhålls alltså inte. 
                                                        
118 Ham 1993, s. 58–60; se även Boles & Marks Young 1985, där ”costs-of-retention” 
är en av tre huvudkategorier för arkivvärdering i deras ”black box approach”. 
119 International Council on Archives (2005), s. [5]. 
120 Se t.ex. i Danmark resp. USA: Statens Arkiver (2005), s. 1; National Archives and 
Records Administration (2007). 
121 Se t.ex. Rolf Adamsons förslag till modell för gallringsöverväganden, där två krite-
rier för forskningsvärde skulle vägas mot omfattning, tänkt tillväxt och förekomst av 
dupletter (Adamson 1969, s. 25). 
122  ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 6 och 21. Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. 
123 Bevarandet av nutiden (1995), s. 4. 
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Den ekonomiska aspekten tog också upp kortfattat i broschyren Om 
gallring (1999), främst avsedd som vägledning för myndigheter som ville 
inkomma med gallringsförslag till Riksarkivet. Inledningsvis nämndes där 
att ekonomiska skäl kan vara en viktig orsak till gallring rent generellt (vid 
sidan av de två andra – överblickbarhet och integritet), men det slås sam-
tidigt fast på ett sätt som saknar motsvarighet i policyn, men som däremot 
påminner om budet i utkastet till policy 1991, att ekonomiska skäl inte får 
vara den avgörande drivkraften till gallring: 

Ekonomin får emellertid inte bli avgörande för ett gallringsbeslut – den 
största hänsyn måste alltid tas till handlingarnas informationsvärde eller 
betydelse för de lagstadgade ändamålen för bevarande av arkiv. 

Ekonomin nämns sedan inte som kriterium i anvisningarna för myndighet-
ernas egna gallringsutredningar, men däremot som en punkt i myndig-
hetens gallringsframställan – under punkten motivering: ”Det kan vara 
lämpligt att i detta sammanhang redovisa de besparingar och eventuella 
kostnader som gallringen kan medföra”.124 Detta tas även också i punkten 
om Riksarkivets beslut, där det ”görs en uppskattning av de kostnads-
mässiga konsekvenserna” i enlighet med styrande förordningar för statliga 
myndigheter.125 På den normativa nivån talade alltså Riksarkivet med två 
röster: ekonomin skulle vara underordnad, men på samma gång ansågs den 
ändå betydelsefull. 

Att beakta ekonomiska konsekvenser är också något som statliga 
myndigheter är tvungna att göra. Sedan 1987 är de genom förordning 
ålagda att alltid utreda kostnadskonsekvenser vid införandet av nya regler, 
och sådana som gällde bevarande eller gallring i arkiven var förstås inget 
undantag.126 Inom Riksarkivet kunde man hantera detta genom att förorda 
att kostnadskonsekvenserna av gallringsbeslut borde räknas ut mer regel-
mässigt, särskilt i ett ansträngt budgetläge som 1993 när idén framfördes. 
Men det fick inte drivas för långt så att gallring blev en åtgärd som gjordes 
av rent ekonomiska skäl: resultaten borde ”framföras med en viss behärsk-
                                                        
124 Om gallring (1999), s. 7 och 15. 
125 Om gallring (1999), s. 16 (hänvisning till verksförordningen). 
126 SOU 2004:23, s. 210. Reglerna i begränsningsförordningen (SFS 1987:1347), följd 
av verksförordningen (SFS 1995:1322) och förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning (SFS 2007:1244). Inför de nya reglerna 1991 gjorde därför Riksarkivet en 
ekonomisk konsekvensutredning av förändringarna, där bland annat det att gallring 
framgent skulle prövas fortlöpande ansågs medföra (marginellt) ökade kostnader. PM 
1991-04-25, Dnr 527-91-50, F1D:190, RA/YH. 
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ning” för att inte ”framprovocera ett sedan tidigare välkänt slag av propåer 
att av uteslutande besparingsskäl utöka gallringen”.127 

I praktiken har den ekonomiska faktorn ofta utgjort en framträdande 
drivkraft och i realiteten snarast den viktigaste. Ovan har vi sett flera 
exempel på detta, såsom rörande B-uppsatserna, den hårda kritiken mot 
förslaget att bevara underlag till skriftliga prov i två år för att säkerställa 
möjlighet till överklaganden av diskrimineringsmål, och idén om typ-
exemplar av praktikrapporter som inte ens hann gå ut på remiss.128 

Överlag är det pragmatiska ekonomiska argument som genomsyrar de 
olika utredningarna. De var sålunda ett bärande argument i 2001 års förslag 
till föreskrifter för räkenskapsinformation, som innebar att sådant som 
tidigare bevarats inte längre skulle göra det: 

Vidare anses att arkivverket inte har de resurser som krävs för att admini-
strera och mottaga, än mindre tillgängliggöra, alla de olika redovisnings-
systemens filer som skulle vara ett krav för längre bevarande än de 10 år 
som 6 § allmänna råd rekommenderar.129 

Det konstaterades också att det faktum att myndigheterna (numera) kunde 
gallra information på transaktionsnivå, ”naturligtvis leder till sänkta 
kostnader för statsförvaltningen”.130 Till och med föreskriften 2004, som i 
mångt och mycket återställde tidigare bevarandenivå, anförde att för-
ändringen ”kunde bli för kostsam för myndigheterna” om retroaktiviteten 

                                                        
127 PM 1993-06-18, s. 2, Dnr 30-2074-93, F3BA:161, RA/YH. 
128 T.ex. Umeå universitet 2006-09-22: ”Att underlag för examination skall sparas i 24 
månader efter att resultatet meddelats är ohållbart och kommer att ta alltför stort 
arkivutrymme ute på institutioner/enheter. Om alla skrivningar/tentor skall kopieras så 
kräver det stora personalresurser.” PM 2007-04-02, s. 28: ”Mot bakgrund av att det 
inkommit synpunkter med innebörden att förslaget medför omfattande utbyggnader av 
arkivlokaler, inköp av förvaringsskåp och omfattande arbete med kopiering alternativt 
skanning och utlämnande av handlingar anser jag att det vid en sammanvägning inte är 
motiverat att genomföra förslaget om ett upphörande av återlämnandet av skriftliga 
provsvar.” Det konstaterades också att det inte omvittnats några ärenden om diskrimi-
nering i fråga om rättning. Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. 
129 PM 2001-11-15, s. 2, Dnr 230-2000/3794, [F3BB], RA/YH. Detta fick principiell 
kritik i remissomgången från några, framför allt Krigsarkivet, men även Landsarkivet i 
Uppsala som ändå stödde förslaget. 
130 Konsekvensutredning enligt verksförordningen (PM 2001-11-15), s. 4, Dnr 230-
2000/3794, [F3BB], RA/YH. Även tre år tidigare hade besparingsmotivet lyfts fram, se 
PM 1998-09-18, s. 29 samt missiv 1998-11-27 till den färdiga RA-FS 1998:1, om vilka 
sades att reglerna ”totalt sett kommer att innebära besparingar för statsförvaltningen”, 
Dnr 30-3131-98, F3BA:285, RA/YH. 
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i beslutet blev alltför omfattande, varför det som nämndes tidigare 
lämnades en lucka från 1993 till 2000 där myndigheterna själva fick 
bestämma.131 

Liknande resonemang återkom i andra utredningar för att motivera 
varför ett ännu större bevarande inte ägt rum.132 Men frågan har uppenbar-
ligen varit känslig, och det har inte gått att driva det ekonomiska tänkandet 
för långt utan att kritik uppkommit. I vissa fall fick Riksarkivet självt kritik 
för att de betonat de ekonomiska aspekterna för mycket, förutom i de ovan 
nämnda utredningarna om räkenskapsinformation skedde det bland annat 
i utredningarna om handlingar från upphandlingar.133 

Utredningarna om ny bevarandepolicy runt 2010 
Överlag finns en klyfta mellan å ena sidan en ”vardaglig” praktik kring 
gallring och bevarande där man på sin höjd reflekterat kortfattat och 
rudimentärt kring varför något bör bevaras för framtiden, och å andra sidan 
mer fördjupade diskussioner, som i stället förts i andra sammanhang inom 
arkivväsendet. Exempel på det senare finns inte minst i den första 
rapporten från 1990 års policygrupp. I än högre grad togs ett teoretiskt 
grepp inom ett par projekt inom Riksarkivet som runt 2010 syftade till att 
utreda en eventuell omarbetning av gallrings- och bevarandepolicyn. Både 
i en första förstudie 2009 och en fördjupad förstudie som avlämnade 
rapporter 2011 och 2012, diskuterades samtida internationell arkiv-
värderingsteori, gallringspolitiken i ett antal europeiska länder, liksom 
kulturarvsbegreppet utifrån samtida kulturpolitik och akademisk teoribild-
ning på området. Den fördjupade förstudien rekommenderade att 1995 års 
policy reviderades med beaktande av resultaten i utredningarna, liksom att 
så kallad sektorsanalys, riskanalys och den då nyinförda verksamhets-
baserade arkivredovisningen skulle utvärderas som metodstöd i gallrings-

                                                        
131 PM 2004-10-18, s. 1, Dnr 230-2003/3245, [F3BB], RA/YH. 
132 T.ex. i rörande handlingar vid upphandling: ”Efter prövning har RA kommit fram 
till att de kostnader som för närvarande finns för hantering och förvaring av dessa 
handlingar inte kan motivera ett totalt bevarande, utifrån det långsiktiga behovet.” 
Konsekvensutredning 2004-05-26, s. 2, Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
133 Vinnova, yttrande 2003-10-24, s. 4: ”Riksarkivet har i sin analys lagt alltför stor vikt 
vid kostnaden för den fysiska förvaringen. Synsättet synes inte ha stöd i arkivlagen och 
minskar möjligheterna till framtida forskning av myndigheternas upphandlingsärenden 
avsevärt.” Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
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ärenden.134 Dessutom förordades att bevarandet skulle ställas mer i fokus 
snarare än gallringen, det vill säga att man valde ut vad som ska bevaras 
snarare än vad som ska gallras – en princip som vi sett redan framförts 
tidigare.135 

Som Reine Rydén visat i sin ingående analys av dessa projekt, innebar 
de ett stort steg mot en anpassning till internationella strömningar vad 
gäller arkivvärdering, med ett större fokus på ”top-down”-perspektiv 
enligt vilka bevarande och gallring skulle grundas i större analyser av 
funktioner och verksamheter snarare än av handlingarna själva.136 Som 
nämnts tidigare fanns också ansatser att förskjuta fokus i bevarandet i 
riktning mot bevisvärden på bekostnad av informationsvärden. I det 
följande ska jag dock närmare analysera hur utredarna förhöll sig till 
begreppen kulturarv och ”forskningens behov”. 

Stärkt  kulturarvsdiskurs?  
Även diskussionerna om kulturarv i policyprojekten runt 2010 kan ses som 
ett steg mot en ökad problematisering, med (åtminstone indirekta) 
referenser till internationell teoretisk diskussion. Men framför allt bör de 
förstås utifrån det faktum att kulturarvet befäst sin position i den statliga 
kulturpolitiken, och att Riksarkivet som statlig förvaltningsmyndighet 
förväntas fungera i enlighet med gällande riktlinjer. Vi har tidigare sett hur 
1988 års betänkande Öppenhet och minne betonade frågor om identitet och 
kulturarv med direkt hänvisning till formuleringar i tidigare propositioner, 
och på ett liknande sätt ansågs kulturarvet nu behöva diskuteras mer, 
eftersom så redan skedde i den statliga kulturpolitiken. Just i 2009 års 
kulturproposition fanns en påtaglig betoning av kulturarvsperspektiven.137 
Som nämnts ovan har arkivväsendet också aktualiserats i statlig kultur-
arvspolitik, med särskild tyngdpunkt på frågor om tillgängliggörande 
genom inte minst digitalisering, liksom arkivpedagogiska satsningar – 
däremot inte i frågor om gallring och bevarande av offentliga arkiv.138 

I Riksarkivets förstudie 2009 konstaterades också, med hänvisning 
kulturpolitiken på nationell nivå och inom EU, att ”mycket talar för att 

                                                        
134 Slutrapport 2012-06-19, s. 3, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
135 Förstudie 2009-10-05, s. 1, Dnr 20-2008/4630; Slutrapport 2012-06-19, s. 4, Dnr 
20-2010/5303, RA/YH. 
136 Rydén 2014a, s. 15–19. 
137 Jacobsson 2014, s. 134–136; jfr Frenander 2014, s. 220–230. 
138 Se senast Prop. 2016/17:116, s. 170–177. 
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kulturarvet i stället för forskningsbehov bör ses som överordnad värde-
kategori för ställningstaganden om bevarande och gallring”. Detta resone-
mang grundades dock i en traditionell och snävare definition av forskning, 
som utredarna hämtat från Bernt Fredrikssons artikel i Arkiv, samhälle och 
forskning 2003 om gallring och bevarande. Fredriksson hade där konstate-
rat att det akademiska forskningsbehovet länge dominerat som övergrip-
ande ”värdekategori” snarare än kulturarvet inom gallringsöverväganden. 
Han anförde här arkivlagens portalparagraf enligt vilken arkiven var en del 
av kulturarvet, och det faktum att arkiven idag besöktes ”av så många 
andra grupper, vilka inte kan betecknas som ’forskare’ i ordets etablerade 
mening”.139 

I övrigt fördes ingen vidare diskussion om vad ”forskningens behov” 
egentligen betydde – vare sig i förstudien eller den fördjupade förstudien, 
bortsett från citat eller referat från tidigare källor som inte tillförde nya 
ställningstaganden. Även i den fördjupade förstudien associerades 
”forskning” snarast med vetenskaplig forskning, något som skiljer det från 
arkivlagens förarbeten där forskningsbegreppet i princip sammansmälte 
med kulturarv. I stället kontrasterades kulturarv mot forskning; endast det 
förstnämnda ansågs svara mot identitetsskapande bruk av historien, och 
det påstods att nuvarande policy inte gjorde det.140 

I direktiven för den fördjupade förstudien ingick att utreda kultur-
arvsbegreppet mera, utan någon på förhand given utgång. Det lämnades 
dock en öppning att låta dess implikationer för arkivväsendet bli ganska 
modesta: 

Det behöver analyseras vad som avses med ett bevarande i kulturarvets 
namn. Är det en breddning av bevarandemålen i strecksatserna i 3 § tredje 
stycket arkivlagen. Hur ska vi uppfatta det? Ska det kanske bara uttolkas 
som en uppmaning till ökad samverkan med andra kulturarvsinstitutioner 
och ett ökat tillgänglig- och levandegörande[?]141 

                                                        
139  Förstudie 2009-10-05, citat s. 1 och 33, Dnr 20-2008/4630, [F1F], RA/YH; 
Fredriksson 2003, s. 39–40 (citat s. 39). Fredriksson efterlyste att arkivvärlden skulle ta 
in den diskussion om kulturarvet som fördes i bland annat museologin, inklusive det 
faktum att det var ett ytterst omtvistat begrepp med fokus att skapa identitet inåt och 
avgränsa utåt. Det sistnämnda nyanseringen medtogs dock inte i förstudiens referat. 
140 Se framför allt Rapport steg 1 2011-06-22, s. 25 och 86–87, Dnr 20-2010/5303, 
RA/YH. 
141 Direktiv 2010-11-19, s. 4, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
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Diskussionerna kring kulturarvet utgick framför allt från några svenska 
forskningspublikationer på området. I enlighet med den åberopade 
kulturarvsforskningen tillstod utredarna att kulturarv ofta använts på ett 
negativt sätt, exempelvis för exkluderande nationalism, men å andra sidan 
som något positivt inkluderande. Det sistnämnda borde Riksarkivet ta fasta 
på, menade de, genom att bredda urvalet för eftervärlden: 

Arkiven som kulturarvsbärare kan genom aktiva ingripanden och metoder 
bevara ett breddat urval för eftervärlden. Den springande punkten för 
Riksarkivet att ta fasta på är frågan om vilka samhällsgrupper som räknas 
in i kulturarvet? Hur går det till när arv blir till? Vilka är närvarande? Kan 
kulturarvet tillföra något till Riksarkivets urval i fråga om bevarande och 
gallring?142 

I rapporterna framhölls mer eller mindre öppet att kulturarvet borde fram-
hävas mer eftersom så redan skedde i svensk och europeisk politik över-
lag.143 Mer tonvikt på kulturarv skulle också kunna synliggöra Riksarkivet 
mera, helt enkelt eftersom kulturarvsbegreppet var i allmänt svang. Även 
om man inte skulle ”lägga en populistisk faktor på sina bestånd” hade 
Riksarkivet ”allt att vinna på att dra nytta av den ökade synlighet, det 
bredare urvalet och ökade tillgängliggörande som kulturarvsaspekten i 
bästa fall kan bidra med”.144  I jämförelse med museerna skulle också 
arkiven kunna dra nytta av att ha ett bredare bevarandeurval, som de dess-
utom tänkte sig skulle vara mindre trendberoende: 

Vårt arbete låter sig heller inte styras lika snabbt från politiskt håll som i 
fallet med museerna, arkivverksamheten är till sin natur mer trögflytande i 
fråga om inverkan från politiskt styrda tillfälliga ”trender” i vad som ska 
hämtas ned från samtiden, skyddad av jurisdiktionen som den är. 

Samtidigt inskärptes att kulturarvet endast skulle kunna användas som 
argument för bevarande, inte för gallring. Om det tillämpades för det 

                                                        
142 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 81, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. De använda texterna 
i rapporten var Svante Beckmans, Mats Isacsons, Peter Aronssons, Christer Bogefeldts 
och Pelle Snickars uppsatser i konferenspublikationen Kulturarvens dynamik: det 
institutionaliserade kulturarvets förändringar (2005). 
143 Förstudie 2009-10-05, s. 1, 10–11 och 14–16, Dnr 20-2008/4630, [F1F], RA/YH; 
Direktiv 2010-11-19, s. 3, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. Om kulturarvets framskjutna 
position i svensk kulturpolitik, inte minst i 2009 års kulturpolitiska utredning och propo-
sition och inordnandet i ett europeiskt sammanhang, se Jacobsson 2014, s. 133–142. 
144 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 81, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
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senare, skulle det nämligen ”sannolikt tvinga fram elitistiskt formade 
selekteringar och viktningar av särskilda parters intressen”.145 

Slutsatsen blev att ”kulturarvsfaktorn” kunde erbjuda ”en starkare fond” 
att vila arbetet mot inom Riksarkivet, och att det borde lyftas fram mera i 
en kommande ändrad gallrings- och bevarandepolicy. Som nämnts skulle 
det inte användas för gallring, men däremot att det mer skulle genomsyra 
i de motiveringar av bevarande som måste göras, gärna i samarbete med 
andra parter utanför arkiven: ”Vi behöver föra ett ständigt samtal med 
myndigheter, företag, hembygdsföreningar och andra intressenter för att 
motivera och dokumentera varför vi gör som vi gör, för att omvärlden ska 
se oss och förstå värdet av våra arkiv.”146 

I den fördjupade förstudien konstaterades att kulturarvet snarast är en 
politiskt motiverad grundval för bevarande, som bör tydliggöras och 
konkretiseras om man vill bevara med utgångspunkt i det. Det exemplifie-
rades med att synliggöra underordnade grupper liksom att särskilt mycket 
bevara handlingar från betydelsefulla händelser, och att ”sådana tankar 
och synsätt bör tydliggöras för myndigheterna som fortlöpande ska pröva 
gallringsförutsättningarna”.147 Detta att peka ut några nyckelområden som 
förtjänade särskild uppmärksamhet vid bevarandet, har vi redan sett 
exempel på tidigare, exempelvis i 1991 års policyrapport och sedan i vissa 
rådgivande texter till gallringsföreskrifter. Ironiskt nog menade båda 
policygrupperna att arkivvärderingen kunde och borde stå över samhälle-
liga trendskiften. 

Som nämnts utgick utredarna från att ”kulturarv” var en bredare term än 
”forskningens behov”, där det senare i realiteten likställdes med akade-
misk forskning. De menade även att om kulturarvet betonades starkare, 
skulle det kunna medföra helt andra motiveringar för bevarande än som 
dittills varit brukligt. Arkivbevarandet skulle även kunna göras så att det 
appellerade till rent individuella behov, byggde på känsla och lekfullhet, 
utöver det gängse premierandet av samhälleliga behov, i form av ren 
kunskapsinhämtning. Ett utökat bevarande skulle ”exempelvis kunna inbe-
gripa intensivdataområden, kompletterande ämnesordnade samlingar och 

                                                        
145 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 82, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
146 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 83, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. Se även s. 13. 
147 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 18–19, 30–35 och 78–83; Slutrapport 2012-06-19, s. 
32–33 (citat s. 33: ”för att betona minoriteters och svagare gruppers synlighet i de arkiv 
som bevaras” och ”bevarande gällande särskilt betydelsefulla händelser eller liknande 
(s.k. hotspots), där ett exempel skulle kunna vara Estoniakatastrofen”), Dnr 20-
2010/5303, RA/YH. Se även Rydén 2014a, s. 17. 



 238 
 

föremål”. Intressant nog uttolkades alltså idén om intensivdataområden här 
som ett medel för utökat bevarande av mer kulturella än vetenskapliga skäl 
– något som står i bjärt kontrast till diskussionerna under 1970- och 1980-
talen. Allt nog, i det direkt efterföljande resonemanget hävdades att 
bevarande- och gallringsbedömningar i det stora hela ändå skulle vara av 
mindre betydelse, eftersom individuella behov av kulturarv hittills i första 
hand tillfredsställts av vilka urval som förmedlades, inte vilka urval som 
över huvud taget gjordes. Så skulle det också kunna förbli, trodde de.148 

I ytterligare en reservation mot tankarna om ökat bevarande, anfördes 
att de tre redan existerande kriterierna i arkivlagen för bevarande trots allt 
skulle räcka även framgent, bara urvalet gjordes ”på rätt sätt” och täckte 
in ”alla samhälleliga aspekter”: 

De faktorer som idag styr urvalet för gallring och bevarande bör rimligen 
täcka in tillämpliga gallringsbehov. Om vårt bevarandeurval görs på rätt 
sätt speglar det alla samhälleliga aspekter, också genus, etnisk tillhörighet, 
social och klassmässig tillhörighet, ursprung och tid, likväl som territori-
ella och nationella fokuseringar. Detta urval blir kulturarv och där finns 
inget att avvara.149 

Så även om diskussionerna om kulturarv i realiteten inte ledde till några 
egentliga förslag om faktiskt ökat bevarande, är det ändå intressant att 
teorier kring minne och kulturarv på detta sätt alls togs upp till diskussion, 
något som helt saknades i arbetet med policyn på 1990-talet. Detta kan till 
stor del förklaras med att kulturarvsforskningen under tiden växt fram till 
ett etablerat och välkänt fält inom det svenska vetenskapssamhället, så det 
är egentligen lika naturligt att det togs upp till diskussion 2011 som att det 
inte gjorde det 1991 och 1994. 

En röd tråd i utredningarna var dock en strävan att omfamna även icke-
statlig arkivbildning, och ett betonande av samband mellan statliga, 
kommunala och enskilda arkiv, liksom av hybrider såsom föreningar som 
utför offentliga uppgifter. Det inskärptes att enskilda arkiv ”kompletterar 
den officiella bilden”.150 Diskussionerna ledde fram till pläderingar om att 
Riksarkivet skulle kunna göra mer för att bistå enskilda arkivs bevarande, 
                                                        
148 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 85 och 87 (citat), Dnr 20-2010/5303, RA/YH. Delvis 
utgick resonemangen från Svante Beckmans vidareutveckling av Nietzsches 
historiebruk, vari lagts till ett fjärde lekfullt användande av historien. 
149 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 82–83, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
150 Förstudie 2009-10-05, s. 1, Dnr 20-2008/4630, [F1F], RA/YH; Direktiv 2010-11-
19, s. 4, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
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till vilket också fördes principen att bevarande av enskilda arkiv som 
verkat i samröre med statliga organisationer också kunde ”skapa en 
förståelse för myndigheter i sitt sammanhang”.151 Där framfördes också en 
idé om att gallringsutredningar skulle inbegripa ”både myndigheter och 
andra intressenter inom en sektor”. Detta förslag leder tankarna till 
exempelvis Helen W. Samuels dokumentationsstrategi, även om inte den 
omnämndes. Samtidigt konstaterades att Riksarkivet saknade befogenhet 
att besluta att enskilda arkiv skulle bevaras, men i gengäld kunde det upp-
muntra genom att ”uttala sig i frågan och […] informera privata verksam-
heter om att deras verksamhet uppmärksammats vid en sektorsanalys”.152 

Det antyddes även att det vore rimligt från strategisk synpunkt av 
Riksarkivet att föra upp kulturarvet på agendan mer av rent ekonomiska 
skäl. Det skulle nämligen kunna ”generera mer pengar i form av EU-stöd 
eller nationella politiska medel” i likhet med regionala tillväxtprogram där 
kulturarv sammankopplades med ekonomisk utveckling. Det hävdades att 
det vore ”intressant att undersöka närmare i vilken mån lyftandet av 
kulturarvet kan utgöra en penningmässig fördel för RA, och om det skulle 
kunna göra att bestånden enklare kunde värdesättas ekonomiskt”.153 Idén, 
som dock inte följdes upp i slutrapporten, leder tankarna till 1980-talets 
arkivutrednings betänkande Öppenhet och minne där åtminstone dessa 
aspekter aktualiserades, vilket dock heller inte återkom i arkivproposi-
tionen eller i Riksarkivets första policyprojekt. 

Dessa diskussioner anspelar på den tendens som Maths Isacson noterat, 
att kulturarvsindustrin har en dragningskraft som påverkar även 
arkivinstitutionerna: 

Idag finns en rörelse hos de stora centrala institutionerna bort från den 
förpliktigande och tråkiga myndighetsstämpeln och mot det upplevelse-
bejakande och samtidsaktuella. Genom att förhålla sig till samtidens 
dominerande diskurser blir institutionerna synliga och kan locka privata 
och offentliga finansiärer att öppna sina börsar. Ingen av dem kan nöja sig 
med att samla, gallra, sortera och arkivera/magasinera. Det ger låg status 
och inga nya anslag. Det har blivit allt viktigare att bruka kulturarvet på ett 
nytt upplevelseberikande vis.154 

                                                        
151 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 4–5, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
152 Slutrapport 2012-06-19, s. 17, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
153 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 81, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. Här stöddes resone-
mangen på Aronssons text i Kulturarvens dynamik. 
154 Isacson 2005, s. 260. 
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Till detta hör även att utredarna kom in på tanken att även beakta de mer 
estetiska aspekterna av det förflutna. Arkivhandlingar skulle kunna beva-
ras även för värden utöver deras bevisförmåga eller informationsinnehåll: 
”i allt från medeltida kalligrafi till modern programkod kan verkshöjd och 
konstnärliga aspekter bedömas”. 155  Det var dock en ytterst försiktig 
rekommendation: ”Konstnärligt eller estetiskt värde ska kanske inte vara 
någon framträdande värderingsgrund, utan kanske den absolut sista 
grunden man prövar handlingar efter.” Så även om möjligheten att bevara 
handlingar av estetiska skäl snarast var teoretisk och kanske inte skulle 
komma ifråga i verkligheten, motiverades principen med ”den definition 
som kulturarv ges i kulturutredningar och propositioner” varför det ansågs 
vara ”tveksamt” om en sådan grund för värdering inte beaktades.156 Det 
var alltså mera frågan om en sorts prövande av tanken än ett reellt förslag 
till förändring, samtidigt som det kan tolkas som en följsamhet gentemot 
den officiella statliga kulturarvspolitiken. 

I den fördjupade förstudiens slutrapport inskärptes också att allt som inte 
gallras blir en del av kulturarvet; Riksarkivet och myndigheterna var alltså 
med och bestämde det. Och då allt som levererades till Riksarkivet var en 
del av kulturarvet, blev det ett tungt skäl för bevarande, och enligt rapp-
orten skulle man locka forskare till detta material och inte gallra mer i 
levererade arkiv.157 Annars nämndes inte kulturarvet mer i slutrapporten, 
där huvuddelen handlade om den tänkta sektorsanalysen, med ett undan-
tag: det konstaterades att det önskvärda ökade bevarandet i den enskilda 
sektorn tack vare det breddade perspektivet ”stöder kulturarvstanken”.158 

Sektorsanalyser  
I direktiven 2010 talades varmt för ett mer sektorsövergripande perspektiv. 
Man borde frångå myndighetsperspektivet och se mer till faktiska 
aktörstyper, verksamheter och processer samt ”fokusera på den statliga 
arkivbildningen som helhet, inte endast de arkiv som bildas hos enskilda 
myndigheter”.159 I det fortsatta arbetet fanns även en tydlig påverkan från 
                                                        
155 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 7, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
156 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 23–24, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. ”Det troliga är att 
om alla andra grunder kan besvaras med att handlingen kan gallras, så kommer resultatet 
av prövningen efter den konstnärliga grunden också falla ut på samma sätt, men att det 
faktiskt finns en möjlighet att det kan vara aktuellt att bevara av den anledningen.” 
157 Slutrapport 2012-06-19, s. 32 och 33, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
158 Slutrapport 2012-06-19, s. 16, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
159 Direktiv 2010-11-19, s. 4, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
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den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, som beslutats för statlig 
sektor 2008 – principen att kunna identifiera gemensamma processer över 
myndighetsgränserna tänktes vara användbar i kommande arkivvärder-
ingar.160 

Det förordades därför en så kallad sektorsanalys med just en sådan mer 
överskridande ingång, där man skulle identifiera sektorer som inbegrep 
flera arkivbildare, och analysera vilka nätverk och intressenter som 
figurerade däri.161 Inspirationen hämtades främst från makrovärderingen i 
engelskspråkiga länder, och tog utgångspunkt i den diskussion enligt 
vilken ett bottom-up-perspektiv med handlingen i fokus borde förskjutas 
till ett top-down-perspektiv.162 

Men vad var skillnaden mellan detta och det inskärpande av mer 
övergripande tänkesätt vid gallrings- och bevarandefrågor som framförts 
flitigt redan runt 1990 och sedan drivit fram flera mer omfattande före-
skrifter? Eller för den delen mot idéerna på 1970-talet om mer planerad 
arkivbildning i diskussionerna om intensivdataområden? 163  Än längre 
tillbaka finns beröringspunkter med gallringsprinciper som var vanligare 
vid mitten av 1900-talet i Europa, där hela verksamhetsområden inom 
statsapparaten skulle värderas som helheter och mer eller mindre uttalat 
rangordnas. För arkivteoretiker som Karl Otto Müller och Heinrich Otto 
Meisner i Tyskland innebar det exempelvis en hög värdering av centrala 
statsfunktioner. 164  I direktiven till den fördjupade studien anfördes 
liknande tankegångar, som ansågs bryta mot ett ”tabu” dittills – att utgallra 
hela serier av statlig verksamhetsinformation efter att de bedömts mindre 
”viktiga”, samt att i högre grad gallra i äldre mottagna bestånd.165 Den 
                                                        
160 RA-FS 2008:4; Slutrapport 2012-06-19, s. 18–19, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
161  Slutrapport 2012-06-19, s. 9–17, Dnr 20-2010/5303, RA/YH; se även tidigare 
Förstudie 2009-10-05, s. 1, Dnr 20-2008/4630, [F1F], RA/YH. 
162 Slutrapport 2012-06-19, s. 9, Dnr 20-2010/5303, RA/YH; jfr Rydén 2014a, s. 17–19. 
163 I utredningsrapporter inom Riksarkivet 2010 och 2012 har föreslagits att de gene-
rella gallringsföreskrifterna för tillfälligt/ringa värde, ansökningshandlingar, löne- och 
personaladministrativa handlingar, upphandlingshandlingar, forskningshandlingar och 
EU-handlingar tillsammans inordnas (ev. som bilagor eller kapitel) i en enda föreskrift 
(Dnr 22-2009/3423 och 231- 2011/5854, se Slutrapport 2014-02-04, s. 3–4 och 11–12, 
Dnr 20-2013/2252, RA/YH). Även i Författningsprojektet under sent 1980-tal föreslogs 
länge en sådan generell centralisering av de generella föreskrifterna om gallring och 
återlämnande. 
164 Couture 2005, s. 86–87; Trace 2010, s. 49. 
165 Idén föranleddes närmast av en utredning om prioriteringsordning vid kommande 
digitalisering av äldre arkivmaterial, där principen föreslogs utgå från ett förvaltnings-
historiskt synsätt. Direktiv 2010-11-19, s. 3, Dnr 20-2010/5303, RA/YH.  
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fördjupade förstudien avfärdade dock denna idé kortfattat som ofrånkom-
ligen ideologisk och statisk, och övergiven i andra länder.166 

Idéerna var alltså inte nya. Så hur förklarar man egentligen att samma 
idéer uppkommer med vissa mellanrum? En förklaring kan vara att arbetet 
med att realisera den här typen av projekt helt enkelt kräver större resurser 
och mer tid, något som aldrig riktigt varit fallet i det svenska arkivväs-
endet. Det går också att finna kritiska eller skeptiska röster mot idéerna om 
större samordning mellan arkivbildare, till exempel redan vid början av 
1990-talet när större harmonisering eftersträvades mellan olika arkiv-
bildare. Såväl representanter för akademisk forskning som arkivväsende 
antydde då att idén var orealistisk av arbetsmässiga skäl: ”Man får dock 
inte tro att man ens med de bästa avsikter ska kunna nå lagens ideala krav. 
All samordnande verksamhet, statlig som privat, som skulle nå tillnärm-
elsevis nära sådana mål skulle bli särdeles tids- och medelskrävande.”167 
Att många aktörer sålunda identifierat svårigheter och risker med att införa 
nya modeller för arkivvärdering, gör att det inte är överraskande att den 
existerande policyn och de än äldre pragmatiska tillvägagångssätten fort-
lever intill skrivande stund.168 

En ny arkivarieroll – kulturarvet i bakvattnet? 
Ett perspektivskifte i riktning mot proaktivitet har de senaste decennierna 
starkt slagit rot inom arkivariebranschen. Men det som är en nödvändighet 
på grund av den tekniska utvecklingen har också fått vissa bieffekter, som 
snarare har att göra med vilken professionell status som eftersträvas bland 
arkivarier. I och med perspektivskiftet styrs arkivarierollen alltmer till att 
bli den som ansvarar för olika organisationers faktiska dokumenthantering. 
Här finns en lockelse att bli en ”spindel i nätet” som har en central roll i 
organisationers kvalitetsarbete, och en vilja att distansera sig från vad som 
ses som en förlegad arkivarieroll som en grå figur som tar hand om gamla 
handlingar i organisationens yttersta periferi. Både i Sverige och 
internationellt har det blivit populärt att framställa sig som informations-

                                                        
166 Rapport steg 1 2011-06-22, s. 13, Dnr 20-2010/5303, RA/YH. 
167 G. Richardson 1991-03-21, R. Adamson (Ekonomisk-historiska inst., Stockholms 
universitet) 1991-05-02 (citat), Riksarkivets depåbyrå 1991-05-21. Dnr 124-91-32, 
F1D:184, RA/YH. 
168 För exempel från USA på att Schellenbergs tänkesätt länge dominerade gallrings-
frågor trots kritik som uppkommit mot dem, se Lockwood 1990. 
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hanterare eller informationsförvaltare, medan begrepp som arkiv ansetts 
delvis överspelade. Som Maria Kallberg noterat i sin doktorsavhandling 
om kommunal arkiv- och dokumenthantering innebär detta ökade fokus på 
verksamhetsnytta och effektivitet samtidigt att frågorna om att bevara för 
kulturarvets skull får lägre prioritet.169 

Ett annat uttryck för denna strömkantring mot samtida informations-
hantering är införandet av den så kallade verksamhetsbaserade arkivredo-
visningen. Det skedde genom en föreskrift i Riksarkivet 2008, vari de 
statliga myndigheterna ålades att övergå till detta system under de följande 
åren. Enligt det skulle arkivbeskrivningen grundas i en kartläggning av 
varje myndighets processer och aktiviteter. Tanken var att göra arkiv-
beskrivningen oberoende av snabba organisationsförändringar, men det är 
också tydligt att den teoretiska grundvalen delvis är hämtad från en norma-
tiv organisationsteori om så kallad business process reengineering som 
slog igenom på 1990-talet, och som har tydliga kopplingar till manage-
mentteorier överlag, och där det närmast tas för givet att det sena 1900-
talets och tidiga 2000-talets organisationer lämnat en äldre tids hierarkiska 
och byråkratiska strukturer. Grundidén är att kartläggning av processer och 
arbetsflöden ska skapa mer slimmade arbetsprocesser och förenkla organi-
sationen, med vissa likheter med Toyotamodellen eller lean production.170 
Den svenska verksamhetsbaserade arkivredovisningen innehåller dock i 
sig själv inga krav på att processkartläggningar ska användas för att 
utveckla organisationen i övrigt. Studier av myndigheter som infört den 
nya arkivredovisningen visar också att det är för tidigt om den inneburit 
konsekvenser för bevarandeperspektivet, eller om arbetet med process-
orienterad arkivredovisning ändå setts som en potentiell faktor för över-
gripande verksamhetsutveckling.171 

Det finns också ett samband mellan den verksamhetsbaserade arkiv-
beskrivningen och en gammal tradition inom arkivsfären att högt betona 
bevisvärdet framför informationsvärdet. Eftersom modernt arkivväsende 
mer än tidigare framtvingar en proaktiv hållning och där en tidigare 
transferzon mellan ”levande” och ”döda” arkiv löses upp, blir det följd-
riktigt större tonvikt på att arkivsystemen i första hand ska spegla den 

                                                        
169 Yeo 2018, kap. 3; Kallberg 2013, s. 29–30 och 119–120. 
170  McNulty & Ferlie 2004, kap. 2. Om processorientering, se t.ex. Ljungberg & 
Larsson 2001, liksom rörande arkivsektorn: Sahlén 2005. 
171 Bergquist & Drugge 2015; Holmgren 2014; jfr Sundberg 2013. 
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samtida verksamheten. Huruvida det minskar utrymmet för arkivering av 
sådant som anses snarare ha ett informationsvärde, återstår att se.172 

Sammanfattande diskussion 
Det bestående intrycket av de utredningar och beslut jag gått igenom från 
1990-talet och framåt är en allmän pragmatism. Å ena sidan antyder den 
faktiska verksamheten att ambitionerna markant höjts att gallra och bevara 
på ett mer systematiskt sätt, men förutom vissa sporadiska hänvisningar 
till 1995 års gallrings- och bevarandepolicy finns inga spår av sådana 
modeller som föreslagits exempelvis inom internationell arkivdiskussion. 
Å andra sidan visar mina genomgångar att det antagligen rent generellt är 
svårt att applicera policyer och fasta bedömningskriterier. En genomgrip-
ande tendens är ett ad hoc-mässigt avvägande mellan kostnader och beva-
rande. Ibland kan det handla, exempelvis, om att det inte finns tekniska, 
organisatoriska och/eller ekonomiska förutsättningar för en högre nivå av 
bevarande än det som beslutas. Alternativt kunde det handla om att kraven 
i realiteten sänktes, som i fallet med räkenskapsinformation runt 2000.173 

En faktor som dock saknas i det material jag studerat är gallring av 
integritetsskäl, även om det inte helt saknas enstaka andra fall där detta 
åberopats som skäl även internt i arkivväsendet. I stället har arkivväsendet 
mestadels tagit ställning mot integritetsgallring till förmån för sekretess-
vapnet.174 Överlag speglar det ett etos av stor försiktighet inför att anlägga 
vad som anses som allt för politiskt eller ideologiskt influerade raster över 
bedömningen. På samma sätt saknas i utredningar bedömningar som 
explicit utgår från faktorer av genus, etnicitet eller klass. När det ändå har 
tagits ut vissa svängar, har det handlat om en önskan att på ett allmänt plan 
uppnå större allsidighet eller bredd i urvalen. Då har det tagits spjärn mot 
tidigare arkivvärderingspraxis och dess föregivna tendens att premiera 
                                                        
172 Jfr Cook 1997, s. 42–43, som påtalar att ett snävt fokus på ”business transactions” 
de facto premierar större och mer stabila arkivbildare. 
173 Se ovan kap. 5. 
174 T.ex. beträffande gallring av förundersökningsprotokoll i ärenden hos åklagare som 
ej gått vidare till domstol, beslutat i RAG 648 (1978): PM 1996-03-20, s. 30, se även 
PM 1996-08-23, s. 20, där beslutet ses som ett ”allvarlig[t] ingrepp”. Dnr 30-1248-96, 
F3BA:282, RA/YH. Se även ovan kap. 3 om undantag från bevarande i RA-MS 2008:49 
rörande vissa handlingar om totalförsvarspliktiga. För senare exempel på motstånd mot 
integritetsgallring, se t.ex. Riksarkivet till Kulturdepartementet, ”Inför översynen av 
arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter” (skrivelse 2017-06-29), s. 4–5. Dnr 
04-2017/5870, RA/YH. 
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beslutsfattande och vinnarnas historia – exempelvis i utredningarna om 
ansökningar och upphandlingar. 

Bedömningar av forskningsvärde tenderar – både bland arkivarier och 
bland de övriga såsom (akademiska) forskare som tillfrågats – att göras 
utan större enhetlighet, och snarare beroende på de inblandade personernas 
mer eller mindre odokumenterade förförståelse. Den första förslaget till 
gallrings- och bevarandepolicy angav vissa samhällsteman som borde 
premieras för bevarande, något som sedan försvann i den färdiga policyn 
1995. I de faktiska föreskrifterna och i kringliggande dokumentation har 
vi dock sett flera exempel där Riksarkivet mer eller mindre uttalat pekar ut 
forskningsteman som borde föranleda bevarande, såsom upphandlings-
förfarandet som sådant liksom relationen mellan individ och arbetsliv i 
fråga om personaladministration. 

Den allmänna pragmatismen och bristen på mer utförliga motiveringar 
speglar kanske, som Berndt Fredriksson menade, ett arv från en värde-
nihilistisk Hägerströmtradition i svensk vetenskap, där värderingar inte 
erkändes någon egen existens.175 En alternativ tolkning är att arkivarierna 
definitivt erkänt existensen av värderingar, men att de undvikit att låta 
explicit uttalade sådana påverka beslut om bevarande. 

Ett exempel på pragmatismen är också tendensen att idéer som fallit ur 
bruk ibland tas upp på nytt, såsom runt 2010 när det i en RA-FS-utredning 
laborerades med att använda sig av typexemplar av praktikrapporter, eller 
i utredningarna om att se över gallrings- och bevarandepolicyn där idéerna 
om att ”bryta tabun” såsom att gallra bort hela (del-)funktioner i en 
arkivbildare påminner om tankar bland ledande arkivarier på kontinenten 
i mitten av 1900-talet, som snarast återspeglar en traditionell centralistisk 
värdering av samhällsfunktioner. Åtgärder som att urvalsbevara eller att 
delegera beslutsrätten ”nedåt” till myndigheterna själva framstår som 
universalverktyg som tas fram som lösningar när frågor stått och vägt. Det 
kan ses som ett exempel på vad som i nyinstitutionell organisationsteori 
kallas mimetisk isomorfism: att aktörer tenderar att härma vad andra redan 
gör eller gjort, snarare än att göra en ny analys av lämpliga åtgärder.176 

I såväl bevarandeutredningar som vidare projekt har det varit tunnsått 
med mer utarbetad arkivteoretisk diskussion kring bevarande och gallring, 
åtminstone före projekten runt 2010 om att uppdatera bevarandepolicyn. 
Några ansatser har dock funnits, som när en projektgrupp 1995 förordade 

                                                        
175 Fredriksson 2003, s. 38. 
176 DiMaggio & Powell 1991. 
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att en mer utarbetad bevarandepolicy skulle utarbetas med syfte att utreda 
vad som bör avspeglas i ett arkiv. Här fanns också en önskan att se över 
liknande frågor lösts internationellt, varvid det holländska Pivot-projektet 
nämndes.177 

Det är också påtagligt vid en översiktlig genomgång av Arkiv, samhälle 
och forskning från 1953 till 2009, att tystnaden är relativt talande rörande 
kulturarv och historiebruk i ett vidare och mer generellt perspektiv. 
Begrepp som ”minne”, ”historiebruk” och ”historiemedvetande” är ganska 
frånvarande. Någon gång behandlas där historieskrivning i termer av makt 
över minnet, men inte genom att koppla det till frågor om vad som bevaras 
i arkiven, utan i stället som en uppmaning till arkivväsendet att hålla sig à 
jour med aktuella diskussioner inom historikerprofessionen. 178  Några 
gånger har diskussionen varit på en mer generell nivå. Bland undantagen 
finns en artikel av Leif Gidlöf från 2005 om arkivens kulturarvsaspekter, 
där han bland annat relaterar till Wolfgang Ernsts teorier.179 

Det kan anas en praktisk skillnad i resonemangen där forskning avser 
kognitiva aspekter och kulturarv de estetiska aspekterna i gallrings- och 
bevarandefrågor. Arkivvärderingen i offentliga arkiv har nästan uteslut-
ande handlat om att spara för kognitiva ändamål. Kulturarvet togs upp till 
mer ordentlig diskussion i projekten för översyn av policyn runt 2010, och 
då var denna åtskillnad tydlig, liksom man kan ana spår av det i utredningar 
på senare år. Ett exempel är att gallring av pappersfakturor vid konverter-
ing till digitala format kan beskrivas som en förlust för kulturarvet men 
inte för forskningen (om än en försumbar förlust).180 

Begreppet forskning och forskare är som framgått nyckelbegrepp i 
frågor om långsiktigt bevarande, vilket görs framför allt till förmån just för 
”forskningens behov”. Det har också frilagts en splittrad definition av be-
greppet forskare, där den traditionella och snävare innebörden av akade-
miska forskare fått konkurrens av ett brett forskarbegrepp som i princip 
innesluter alla former av studier av arkivmaterial, bedrivna av alla sorters 
                                                        
177 ”Rapport avseende SATS-uppföljningsprojektet” (1995-02-15), s. 21, Dnr 30-4575-
94, F3BA:165, RA/YH. 
178 Runcis 1999. 
179 Gidlöf 2005b (reviderad version av Gidlöf 2005a); se även exempel i kap. 1. 
180 ”Avslutningsvis görs bedömningen att de materiella förslagen som rör gallring inte 
äventyrar arkivlagens bevarandemål att tillgodose insyn, rättssäkerhet och forskning. 
Arkiven utgör en del av kulturarvet och den aspekten kan beröras negativt med avseende 
på att avbildningar och konverteringar inte återger de ursprungliga fakturorna korrekt 
med avseende på t.ex. färg och logotyper.” PM 2014-10-14, s. 19, Dnr 22-2013/6284, 
RA/YH. 
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användare. Men även om detta är den officiella definitionen som arkiv-
väsendet tänks använda sedan åtminstone arkivlagens införande, fortlever 
det snävare forskningsbegreppet ändå i praktiken. 

När frågorna om bevarande för forskningens intresse har diskuterats mer 
principiellt i de större utredningarna, har det i realiteten främst varit 
akademiska forskare som det handlat om. Det gällde såväl bevarande för 
forskare – att det var vetenskaplig forskning som sattes i förarsätet – som 
arkivvärderingsbeslut med forskare – att akademiska forskare involverades 
som remissinstanser betydligt oftare än representanter för exempelvis 
hembygds- eller släktforskning. 

Det finns en skillnad mellan arkiv och museer, där kulturarvet är mer 
framträdande i diskussionerna inom de senare. Det skulle kunna ses som 
ett klassiskt arkivarieetos i Jenkinsons anda, där arkivväsendet värjer sig 
mot arkivvärdering med sikte på eventuella framtida användarintressen. 
Att arkivbildarna själva regelmässigt haft en central roll i både initiativen 
till och beredningen av gallringsbeslut och föreskrifter, verkar i sig självt i 
riktning mot den Jenkinsonska polen, även om det inte saknas arkivarier 
vid arkivbildarna som ändå strävar efter att anlägga en sorts utifrånpers-
pektiv. De har då följt den mer normativa fåran inom den svenska arkiv-
doktrinen, där det ändå sedan länge ansetts som självklart att arkivväsendet 
ska bevara handlingar för eftervärldens behov, och där informationsvärden 
ska beaktas lika mycket som bevisvärden. 

I kapitlet har även en annan grundläggande arkivteoretisk fråga satts på 
sin spets, nämligen om arkivväsendet alls bör beakta framtida användar-
önskemål. Den dominerande praktiken i Sverige har bestått i pragmatiska 
försök att skapa goda urval för forskningens behov, utifrån en vanligen 
implicit föreställning att detta både är möjligt och önskvärt. En minoritet 
har gett röst åt dem som hävdat att arkiven bör vara mer aktivistiska, att 
arkivväsendet aktivt bör ”korrigera” den snedvridna dokumentationen av 
vår samtid. Men båda dessa idéer ställs överända av en annan ståndpunkt 
som stundom luftats i Sverige om än mest i förbifarten: att det helt enkelt 
är omöjligt att förutse framtida behov. Ibland har detta lett till stånd-
punkten att återgå till Jenkinsons mer passiva och vårdande arkivarieroll. 
Då resoneras ungefär som så att de arkiv som blir över efter arkivbildarna 
må vara snedvridna, men denna snedvridenhet blir snarare ännu mer sned-
vriden och svår att tränga igenom om det görs en eller flera interventioner 
i efterhand. 
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KAPITEL 7: Under arkivariernas radar 
De tidigare kapitlen har behandlat svensk arkivvärdering på så att säga 
professionell nivå, där arkivväsendet på olika sätt försökt styra vad som 
ska gallras och bevaras i arkiven. Detta är dock endast en av flera faktorer 
som avgör vad som verkligen i slutändan bevaras i arkiven. I detta kapitel 
ska jag rikta ljuset mot de processer som sker ”under” de nivåer där arkiv-
väsendet direkt verkar. Den faktiska produktionen av dokument görs ju av 
helt andra aktörer ute i de arkivbildande organisationerna, och i hög grad 
är det också dessa som avgör vad som i slutändan verkligen arkiveras. 
Problematiken har åtminstone två sidor som här ska behandlas. Till att 
börja med ger själva regelverket i många fall stor frihet åt de arkivbildande 
aktörerna att avgöra vad som arkiveras. Men sedan finns också en hel del 
exempel på att bevarande och gallring sker mer eller mindre i direkt strid 
mot lagar, förordningar och arkivföreskrifter på mer lokal nivå. Mycket 
undanhålls arkivering av ren okunskap, av slarv, av tidsbrist, eller för att 
sopa saker under mattan. 

Vad är egentligen allmänna handlingar? 
Som nämnts tidigare har offentlighets- och arkivlagstiftningen haft en 
avgörande betydelse för arkivbildningen i offentlig sektor. Till att börja 
med är själva lagstiftningens räckvidd av stor vikt, där det i vissa fall har 
varit omstritt vilka organ som egentligen ska räknas som eller likställas 
med myndigheter. Det är ju det grundläggande kriteriet för att både offent-
lighetsprincip och arkivlagstiftning ska gälla, i annat fall tillhör organet 
den enskilda sektorn där arkivbildningen mestadels är helt fri och frivillig. 

Men även inom de organ som omfattas av arkivlagstiftningen finns 
juridiska aspekter som påverkar på mer lokal nivå vad som faktiskt arkive-
ras. En helt avgörande betydelse har själva definitionen av ”allmän hand-
ling”. Det är ju enligt arkivlagen i normalfallet endast ur de allmänna hand-
lingarna som de offentliga arkiven bildas. Men när räknas en handling i en 
myndighet (eller organ som likställs med myndighet) som ”allmän”, och 
därmed redo för arkivering? Här är inte bara de rent juridiska definition-
erna i tryckfrihetsförordningen betydelsefulla, utan i hög grad också de 
faktiska uttolkningarna av dem ute bland arkivbildarna. Det finns ett 
spelrum inom lagstiftningen, där ganska många handlingar inte har någon 
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helt självklar status som allmänna handlingar, och där det i hög grad är 
faktiska rutiner och ofta ganska slumpmässiga val som avgör vad som 
faktiskt blir arkiverat. 

Det finns med andra ord åtskilliga handlingar som kanske är allmänna 
handlingar. Ett exempel på en gråzon är intern korrespondens av olika slag 
inom myndigheter. Sådana handlingar räknas i grundfallet inte som 
allmänna, eftersom de inte anses inkomna eller expedierade. Det finns 
dock en undantagsregel om två organ inom en myndighet uppträder ”som 
självständiga i förhållande till varandra” – i så fall anses handlingar vara 
expedierade och inkomna när de skickas mellan sådana enheter. Men hur 
det ska uttolkas är inte alldeles givet; ofta blir det rättsliga prejudikat som 
avgör om exempelvis olika fakulteter på ett universitet ska anses vara 
sådana oberoende enheter eller ej.1 Vad beträffar proveniensprincipen – en 
hörnsten i vår tids arkivteori – finns heller ingen konsensus rörande hur 
arkivbildare egentligen ska avgränsas från varandra. Där finns både 
maximalistiska tolkningar, som i ytterlighetsfall skulle exempelvis se hela 
statsapparaten som en arkivbildare, och minimalistiska tolkningar där den 
minsta avdelning i en organisation vore sin egen arkivbildare. 2  Den 
svenska uttolkningen har ganska strikt utgått från de faktiska organi-
sationerna, åtminstone i tolkningen av vad som blir allmänna handlingar, 
medan det i den faktiska arkivbildningen sedan ofta skett en uppdelning 
av en viss myndighet i en rad olika delarkiv, vilket skulle kunna ses som 
något motsägelsefullt.3 

Makten över akten 
Olika myndigheter har vitt skilda rutiner för hur mycket som faktiskt 
hamnar i de akter som arkiveras. Detta är uppenbart redan i det källmaterial 
som jag använt mig i denna studie. Akterna i Riksarkivets ämbetsarkiv är 
ofta fulla av utkast och arbetsmaterial, vilket gör det lätt i många fall att 
exempelvis följa framväxten av en föreskrift. Det utgör en kontrast till 
sederna i regeringskansliets arkiv, där akterna är betydligt mer slimmade. 
Det finns av allt att döma skilda kulturer där akterna rensas betydligt 

                                                        
1 TF (1976), 2 kap. 8 §; TF (2018), 2 kap. 11 §; se även Bohlin 2015, s. 98–106. 
2 Duchein 1983, s. 69–70. 
3 Ett exempel är Skolöverstyrelsen med tiotals olika delarkiv. 
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strängare i departementen.4 Det är ett exempel på hur de faktiskt exist-
erande akterna kan se mycket olika ut, och att det råder olika kulturer hos 
skilda arkivbildare. 

Det finns alltså olika tolkningar om vad som bör tillhöra en akt, där det 
inte minst finns en gråzon av dokument som kan falla på båda sidorna av 
repet rörande det som tryckfrihetsförordningen kallar minnesanteck-
ningar: ”Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteck-
ning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning 
eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift”.5 
Den sista bisatsen torde kunna tolkas mycket fritt, där ytterlighetslinjen är 
att i stort sett mönstra ut allt sådant som exempelvis dokumenterar de 
krokiga beslutsvägarna fram till beslutet. Allt som då inte anses vara direkt 
relevanta för det slutgiltiga beslutet anses då inte ”tillföra sakuppgift”. 

Det är de facto så att arkivbildarna haft stort inflytande över den verkliga 
arkivbildningen. Akter efter ärenden kan vara av mycket olika karaktär 
beroende på arkivbildare. Det förefaller närmast organiskt framvuxet eller 
åtminstone i hög grad en följd av vad enskilda handläggare väljer att lägga 
till akterna för arkivering. 6  Det råder med andra ord bristande sam-
stämmighet med vad Cornelia Vismann hävdat i sitt uppmärksammade 
verk om akternas mediehistoria, nämligen att 1900-talets arkiverade akter 
förlorat sin tidigare mystik för att de – enligt henne – skulle ha antagit en 
uniform prägel där det inte längre fanns någon ytterligare information än i 
de offentliggjorda skrivelser som ärendet producerat.7 

Att dokumentera eller inte dokumentera 
Själva grundförutsättningen för att något kan bli till arkivhandlingar är 
förstås att det över huvud taget skapas dokument. Här kan man ana en 
                                                        
4 Om regeringskansliets arkiv, se Hedman 1985; Hammarlund & Hedman 2002. Om 
olika aktrensningskulturer, se även PM 1986-05-28, Dnr 726-86-60, F3BA:2, RA/YH. 
5 TF (1976), 2 kap. 9 § (citat); språkligt moderniserad i TF (2018), 2 kap. 12 §. 
6 Se här även Rosengren 2017b, om offentlighetsprincipen som ”svart låda”. Jfr det 
något syrliga konstaterandet från Post- och telestyrelsens arkivarie i sitt personligt 
hållna (inofficiella) remissyttrande 2003-10-03: ”I många andra fall kan det dock vara 
mycket svårt för en verksarkivarie (som dock själv arbetar på myndigheten) att avgöra 
vilka papper som är omistliga, och än svårare får Riksarkivets personal (som befinner 
sig helt utanför den arkivbildande myndighetens verksamhet). Man får alltså räkna med 
att det som inte rensas bort av handläggaren själv, det blir typiskt sett permanent 
införlivat med den arkivaliska ’evigheten’.” Dnr 230-2001/3752, [F3BB], RA/YH. 
7 Vismann (2000) 2008, s. 128–129. 
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dragkamp mellan olika intressen: å ena sidan forskare, journalister och i 
viss mån arkivarier som vill ha informationstäta arkiv, och å andra sidan 
myndighetsutövare som kan ha intresse av att inte dokumentera så att säga 
i onödan. 

I lagstiftningen finns ett antal bestämmelser som är avsedda att garantera 
att en viss grad av dokumentation säkerställs så att insynsintressena och 
rättssäkerheten garanteras. Förvaltningslagen har bestämda regler kring att 
beslut ska dokumenteras, liksom att man ska föra tjänsteanteckningar över 
sakuppgifter i myndighetsutövning mot enskild som tillkommer muntligt 
eller via telefon.8 I socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) finns också noggranna regler om 
dokumentation, men här är i viss mån principen omvänd: där finns regler 
om att inte dokumentera saker i onödan som kan vara integritetskänsliga.9 

En annan viktig form av dokumentation gäller olika former av register 
och sökvägar för att det alls ska vara möjligt att finna information i 
myndigheters arkiv. I arkiv- och sekretesslagstiftningen finns sålunda 
bestämda regler kring registrering (diarieföring) och arkivbeskrivning.10 

Samtidigt blir ibland inte arkivbildningen så rikhaltig som kanske 
kunnat önskas eller förväntas, och kanske särskilt så i Sverige. Många har 
genom åren hävdat att den svenska offentlighetsprincipen ibland fått som 
följd att arkiven blivit relativt tomma. Det skulle ha uppstått en kultur i 
många myndigheter att inte dokumentera, att ringa hellre än skriva brev, 
och att sedan inte arkivera underlag till beslut. Det har bland annat sagts 
att svenska myndighetsarkiv blir fattigare på material än exempelvis 
USA:s eller EU:s motsvarigheter, eftersom det där råder en betydligt 
mindre insyn i den samtida myndighetsutövningen – man vågar därför 
dokumentera beslut och ärenden eftersom massmedier eller andra utomstå-
ende ändå inte kan få tillgång till handlingarna när ärendena är aktuella.11 

I dessa frågor har arkivväsendet av tradition talat lite med dubbla röster. 
Å ena sidan finns utslag av en mer eller mindre framträdande traditionell 
arkivteori, där arkivariens roll ingalunda är att lägga sig i vad arkivbildaren 

                                                        
8 FörvL (1986), 15 §; FörvL (2017), 27 §. 
9 SoL (2001), 11 kap. 5–6 §; LSS (2005), 21a och 21b §. 
10 ArkL (1990), 5–6 §; OSL (2009), 5 kap. 
11 Ahlenius 2004; se även Hedman & Hammarlund 1993; Norman 2004; Waldemarson 
2007; Konnander 2008, s. 4 och 9; jfr Seipel 2004, s. 35–36. 
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väljer att spara i sina akter efter färdigavgjorda ärenden.12 Ibland har detta 
implicit förenats med idealen om aktrensning – att inte låta akterna efter 
ärenden svämma över med onyttiga dokument. Samtidigt har arkivarier i 
vår tid gärna förfäktat att det viktiga är att arkiven verkligen dokumenterar 
de skeenden som varit. Riksarkivarien Erik Norberg påtalade exempelvis 
2003 apropå riskerna att offentlighetsprincipen leder till tomma arkiv, att 
arkivens roll var ”inte bara att hålla arkiven tillgängliga, utan även att 
garantera deras omfång och halt”.13 Berndt Fredriksson konstaterade dock 
angående samma debatt att det inte gick att ha för stora illusioner. Skriv-
ningarna av tryckfrihetsförordningen var nämligen medvetet utformade för 
detta syfte: 

Det är uppenbart att man medvetet valt att utforma bestämmelserna i 
tryckfrihetsförordningen om vad som skall definieras som allmän handling 
för att skydda de överväganden och överläggningar som leder fram till 
beslut.14 

Det är lätt att instämma med Fredrikssons skepsis. Det vore rent naivt att 
tro att myndighetsutövare frivilligt skulle bevara dokument med känsligt 
innehåll i onödan om det kan undvikas på något sätt. Den omvända 
relationen mellan insynsmöjligheter och arkiveringspraktiker har också 
noterats av exempelvis Niklas Luhmann, som påtalat att byråkrater och 
myndighetspersoner tenderar att noga ge akt vid vad som hamnar på pränt 
i arkivens akter, eller, som Cornelia Vismann sammanfattat: ”The more 
transparent and accessible the records, the more reticent the officials”.15 

Inom det svenska arkivväsendet har det ibland förts fram mer substan-
tiella – om än modest hållna – förslag och idéer kring fylligare dokumenta-
tion från ärenden och beslutsprocesser. När Nils Nilsson uttryckte sådana 
tankar 1985 hävdade han att det tillhörde arkiveringens natur att 
dokumentationen verkligen skapade fullgod förståelse för vad som lett 
fram till beslut: ”Ur arkivens synvinkel är det ett klart intresse att också 

                                                        
12 Se Ridener 2009, s. 37, som framhåller att Muller, Feith och Fruin i sin inflytelserika 
arkivmanual betonade att utkast o.dyl. saknade arkivvärde efter att det fanns en 
färdigställd version. 
13 Norberg 2004, s. 8. 
14 Fredriksson 2003, s. 42–43, citat s. 42. 
15 Vismann (2000) 2008, s. 146. 
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bevara spåren av meningsyttringar, som påverkat utgången av handlägg-
ningen.”16 

I Riksarkivets bevarande- och gallringspolicygrupps första rapport 1991 
framfördes också en del tankar om aktiv dokumentation som snarast an-
tydde att man borde dokumentera för forskningens skull. Deras idéer gick 
ovanligt långt och kan närmast sägas vara en sorts begränsad version av 
Helen W. Samuels idéer kring dokumentationsstrategier. Till skillnad från 
hennes modell talades det inte om att dokumentera hela verksamheter, utan 
om att öka dokumentationen inom existerande arkivbildare: 

Vid arkivbildningen görs någon form av bedömning av att informationen 
är värd att bevara på kortare eller längre sikt. Detta innebär att arkivet i viss 
utsträckning är beroende av arkivbildarens informationsbehov. Detta kan 
medföra att information som skulle ha stort forskningsvärde aldrig tillförs 
arkivet. För att en diskussion om bevarande och gallring överhuvud taget 
skall vara möjlig krävs att arkivhandlingar skapas. Om så inte sker kan det 
bli aktuellt att parallellt med överväganden om gallring undersöka en 
ökning av dokumentationen i form av arkivhandlingar.17 

Detta var dock tämligen radikalt och ett frånsteg från vad som kan kallas 
den klassiska arkivteorin i proveniensprincipens anda, att arkiv ska växa 
fram organiskt ur arkivbildarens verksamhet. Det fick också kritik från 
Arkivrådet AAS (Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn) 
som slog fast att ”det kan aldrig anses som rimligt att någon ska genomföra 
en dokumentation som de själva inte behöver eller har användning för”.18 
Ståndpunkten påminner om den kritik som dokumentationsstrategierna fått 
i USA, att de är välmenta men ack så orealistiska i ett läge när arkivverk-
samma nätt och jämnt klarar av det de måste göra.19 

Nämnas bör också att det finns en öppning i den svenska arkivlag-
stiftningen som skulle kunna användas för mer aktiv dokumentation av 
skeenden inom arkivbildare, åtminstone i ett förvisso begränsat avseende. 
Grunden är den paragraf i tryckfrihetsförordningen som skapar möjlighet 
att göra minnesanteckningar, utkast och koncept till allmänna handlingar 

                                                        
16 N. Nilsson, ”Arkivhandlingar och allmänna handlingar – en jämförande studie”, s. 
11, Dnr 1359-85-30, F1D:34, RA/YH. 
17 ”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 13, Dnr 124-91-32, F1D:184, 
RA/YH. Jfr Rydén 2014a, s. 15. 
18 Arkivrådet AAS, yttrande 1991-05-15 över Riksarkivets rapport om bevarande- och 
gallringspolicy 1991, s. 2, Dnr 124-91-32, F1D:184, RA/YH. 
19 Se ovan kap. 1. 
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om de tas om hand för arkivering efter att ärendet slutbehandlats.20 Som 
nämnts på annan plats finns denna regel tydligt uttalad i Riksarkivets all-
männa arkivföreskrift RA-FS 1991:1, där myndigheter ska arkivera sådana 
handlingar ”om de kan anses vara av betydelse för myndighetens verksam-
het, allmänhetens insyn, rättskipning, förvaltning eller forskning”.21 Det är 
emellertid inte sannolikt att denna skrivning faktiskt påverkat arkivbild-
ningen särskilt mycket. 

De enskilda aktörerna och den krassa verkligheten 
Det som behandlats i de föregående avsnitten handlar om de formella 
regelverken, och för att de ska kunna realiseras förutsätts förstås att aktörer 
bland arkivbildarna faktiskt har kännedom om de arkivregler som finns. 
Olika utredningar och inspektionsrapporter om hur myndigheter faktiskt 
levt upp till gallrings- och bevarandefrågorna ger emellertid ofta vid 
handen en ganska ”krass” bild av verkligheten, som visar att gallrings- och 
bevarandebeslut inte alltid efterlevts eller ens blivit kända ute på fältet. Här 
finns ett spektrum från vad man skulle kunna kalla okunskap och ”slarv” 
till rent avsiktliga avvikelser från reglerna om gallring och bevarande. En 
grundläggande faktor är att arkivfunktionerna hos myndigheterna i 
offentlig sektor alltid spelat i underläge; de har aldrig haft möjlighet att 
vare sig styra eller kontrollera själva arkivbildningen mer än i begränsad 
omfattning. Mängden arkivarier har ökat, men samtidigt har informations-
mängdens tillväxt och digitaliseringens effekter i form av alltmer decent-
raliserad och svåröverblickbar arkivbildning kanske gjort arkivfunktion-
ernas relativa underläge ännu större.22 

Det finns exempel på (ur arkivväsendets synpunkt) felaktig gallring, 
men också på felaktigt bevarande med följden att arkiven tyngts ner av 
onödiga mängder av material. Vid ett seminarium på Riksarkivet 1976 

                                                        
20 Se ovan kap. 2. 
21 RA-FS 1991:1, 3 kap. 2 §. I utkast till föreskriften gavs exempel på sådana handlingar 
under rubriken allmänna råd: 1988-12-05, s. 10, Dnr 1368-87-50 vol. 4, F4:24, RA/YH. 
Det hade också föreslagits att myndigheter skulle ”tillse att verksamhetens olika delar 
dokumenteras på ett sådant sätt att” arkivlagens krav tillgodosågs: utkast 1988-07-15, 3 
kap. 1 §, Dnr 1368-87-50 vol. 2, F4:22, RA/YH; se även s. 4–5 i ”Minnesanteckningar 
från sammanträde med externa referensgruppen 1988-09-29”, Dnr 1368-87-50 vol. 8, 
F4:29, RA/YH. 
22 Agius 2016; se även t.ex. den ovan nämnda utredningen om kommittéarkiv, där det 
uttalades att kommittéer kunde ha för vana att frisera arkivet. 
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konstaterades exempelvis att gallringen ofta inte verkställdes som den 
borde ute vid myndigheter. Den allmänna gallringsförordningen från 1953 
upplevdes vara allmänt dåligt känd, och när den ändå var känd, så ansågs 
den krånglig och svårtillämpbar. I diskussionen föreslogs en omarbetning 
av förordningen, liksom att förklarande och konkreta tillämpningscirkulär 
skulle produceras som komplement. Andra åtgärder för att förbättra 
gallringspraxisen som kom upp var bland annat ökad fältverksamhet, mer 
utbildning på myndigheterna, fler anställda arkivarier, och inte minst att 
gallringsföreskrifterna skulle bli mer kända.23 

Det finns fler exempel på när alltför detaljerade föreskrifter och råd om 
bevarande och gallring ansetts kunna ha motsatt effekt. Om sålunda en 
broschyr var för komplicerad och lång, ansågs risken öka att den inte skulle 
läsas över huvud taget. Så reagerade exempelvis en representant för den 
kommunala arkivsektorn på Riksarkivets förslag till allmänna arkivföre-
skrifter när det gick ut på remiss i december 1988, och som tänktes bli 
rådgivande och vägledande även för kommuner och landsting. Kritiken 
bottnade även i en grundsyn enligt klassisk arkivteori att arkivbildande 
organisationer inte arkiverar för någon annans skull än dem själva. Alltför 
hårda pekpinnar riskerade därför att leda till ”irritation”: 

Texten skall alltså kunna tillgodogöras av tjänstemän inom offentlig 
förvaltning som i sin dagliga gärning knappast närmare begrundar TF eller 
den framtida forskningens intressen. Enligt min erfarenhet bör en skrivelse 
knappast omfatta fler än tre sidor om den skall bli läst med intresse. 
Föreliggande förslag är på mer än 40 sidor. […] Man måste också ha klart 
för sig att varken statliga eller kommunala myndigheter bedriver sin 
verksamhet med huvudsyfte att skapa (bilda) ett arkiv. Arkivbildning är ju 
inget mål i sig, snarare en naturlig följd av att en organisation (myndighet) 
existerar. Föreskrifternas starka betoning av planering av arkivbildning kan 
väcka irritation. Dessvärre är föreskrifterna på sina håll något beskäftiga. 
Hos en myndighet ser man ingalunda diarieföringen som ett hjälpmedel i 
arkivbildningen.24 

Om man sätter tilltro till detta resonemang, så kan man också med goda 
skäl fråga sig hur stor inverkan de faktiskt existerande gallringsföreskrift-
erna och rådgivande dokumenten har. Med tanke på att den statliga sektorn 

                                                        
23 Nordlund-Bendixen 1976. För andra exempel på diskrepans mellan föreskrifter och 
praktik, se Rydén 2014b. 
24 B. Thalén, Göteborgs stadsarkiv, yttrande 1989-02-06, s. 1, Dnr 1368-87-50 vol. 4, 
F4:24, RA/YH. 
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har den mest reglerade arkivbildningen i samhället som helhet, så stämmer 
vittnesmålen om att föreskrifterna inte efterlevts som det var tänkt ens där 
till eftertanke. 

Till och med inom Riksarkivet kunde det finnas osäkerhet om hur 
föreskrifterna borde tolkas, som vi sett tidigare med exempel från 
tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften från 1991, inte minst rörande vilken 
status som föreskriftens rådgivande exempel på gallringsbara handlingar 
egentligen hade. 25  Hur skulle det då inte se ut på alla olika statliga 
myndigheter? Betydelsen av de formella föreskrifterna på den samlade 
arkivbildningen i Sverige kan därför knappast överdrivas; de utgör snarast 
toppen av ett isberg där den helt oreglerade arkivbildningen under ytan, 
bland enskilda aktörer, antagligen haft den största betydelsen. 

I remissomgången 1996 inför revidering av tillfällig/ringa-betydelse-
föreskriften, varnades för att bestämmelsen om gallring av handlingar av 
”tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet” kunde 
misstolkas om den som tillämpade den inte var arkivarie – något som 
antogs vara mycket vanligt. 26  Det har antagligen varit vanligt att 
myndigheterna feltolkar tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften och läst den 
snävt, så att alla handlingar som inte är till direkt nytta för den egna 
verksamheten skulle kunna gallras. Denna snäva läsning är annars tänkt att 
motverkas av den generella brasklapp i föreskriften som signalerar att även 
eventuella externa intressen för handlingarna måste beaktas: ”Gallring får 
dock endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte 
åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, 
förvaltning och forskning.”27 

En utredning gjordes lite senare, 1999, på regeringsuppdrag inom Riks-
arkivet om hur tillfällig/ringa-betydelse-föreskriften tillämpades.28 Resul-
tatet ansågs nedslående: mängder av myndigheter hade inget tillämpnings-
beslut alls – vilket varit ett krav från 1997. Andra innefattade handlingar i 
sitt tillämpningsbeslut som redan fanns i andra existerande föreskrifter. 
Endast fem myndigheter ansågs kunna rubriceras med ”Myndigheter med 
tillämpningsbeslut som är ’bra’ ”, med tillägget: 

                                                        
25 Ett annat exempel är att Landsarkivet i Härnösand 2002 sände in en gallringsfram-
ställan till Riksarkivet rörande forskarförfrågningar, med svar att inget gallringsbeslut 
behövdes då RA-FS 1991:6 kunde tillämpas. Dnr 230-2002/1953, [F3BB], RA/YH. 
26  Krigsarkivet, yttrande 1996-09-16, Dnr 20-2739-96, F1E:149, RA/YH. Någon 
förändring skedde dock inte: RA-FS 1997:6, 7 §. 
27 RA-FS 1991:6, 2 §; RA-FS 1997:6, 7 §. 
28 Dnr 30-193-99, F3BA:285, RA/YH. 



 257 
 

När gallringsgruppen gick igenom alla insända tillämpningsbeslut sattes 
vissa kriterier upp för att bedöma om de var bra eller ej. Dessa myndigheter 
uppfyller dessa krav, men egentligen finns inga riktigt bra tillämpnings-
beslut. 

Det påtalades också att många myndigheter tillämpade föreskriften även 
för sådant som inte borde räknas som av tillfälligt eller ringa värde.29 Även 
senare har det i Riksarkivet anmärkts på att åtskilliga myndigheter tillämp-
ar den på handlingar inom kärnverksamheter, vilket inte skulle vara 
tanken. Upplägget med bilagor över exempel har heller inte ansetts funge-
ra, då många myndigheter kopierat exempelsamlingen rakt av och däri-
genom underlåtit att ta med handlingstyper därutöver som ändå funnits i 
verksamheten. För tydlighetens skull har också ett antal RA-FS-ar förlän-
ats med särskilda paragrafer, som uppmanat till att utnyttja tillfällig/ringa-
betydelse-föreskriften.30 Av skäl som dessa har förslag framförts inom 
Riksarkivet på att förtydliga föreskriften på olika sätt, såsom att låta 
Riksarkivet definiera vilka handlingar som får gallras. 31  Det skulle i 
sådana fall bli en återgång till regelverket före 1991. 

Det finns flera exempel på hur arkivarierna varnat för hur vaga skriv-
ningar i gallringsföreskrifter skulle kunna tolkas allt för långtgående. Det 
påtalades exempelvis i en utredning att det var farligt att skriva ”Hand-
lingar rörande …” – eftersom det då kunde leda till vitt skilda följder, inte 
minst till men för forskningen: 

Gallringsbeslutet måste redovisa vilka handlingar detta är annars resulterar 
det i att myndigheterna bevarar olika typer av handlingar och olika mycket. 
En myndighet anser att enbart besluten ska bevaras eftersom underlagen 
inte är viktiga medan en annan myndighet sparar allt eftersom det är så 
beslutet tolkas. Eftersom bevarandet är till för att framtida forskning ska 

                                                        
29 Citat ur ”Inför årets inspektioner” (2000-02-01), Dnr 230-2000/424, [F3BB], RA/YH; 
”Myndigheternas tillämpning av Riksarkivets gallringsföreskrift RA-FS 1991:6” 
(1999-09-20), s. 15–17, Dnr 30-193-99, F3BA:285, RA/YH. 
30 T.ex. RA-FS 2000:1, inledning och 5 §, se även PM 2000-05-15, s. 4, Dnr 30-1542-
97, F3BA:284, RA/YH. Avsnittet om gallring i 1994 års föreskrift för kommittéarkiv 
bestod endast i princip av ett upprepande av reglerna för tillfällig eller ringa betydelse: 
RA-FS 1994:5, 5 §. Se även Slutrapport 2014-02-04, s. 9–10, Dnr 20-2013/2252, 
RA/YH. 
31 Direktiv 2015-03-30, s. 3–5; Slutlig uppföljningsrapport 2016-01-29, s. 4. Dnr 22-
2015/3695, RA/YH. 
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ha material att undersöka ger förslaget inte tillräckligt enhetligt underlag 
för detta.32 

I internationell diskussion konstateras att de som hanterar handlingar och 
information i verksamheter ofta inte följer eventuella arkivriktlinjer, och 
det därmed är de som har det huvudsakliga inflytandet över att forma 
framtidens arkiv, inte arkivarierna.33 

Vad beträffar den ”verkliga” arkivbildningen finns vidare många 
exempel på att oreglerad gallring skett bortom alla riktlinjer. Exempelvis 
sades på 1980-talet att runt fem procent av alla patientjournaler ”erfaren-
hetsmässigt helt enkelt ’försvinner i mängden’ och sällan återfinns när man 
behöver dem”, det vill säga enormt mycket mer än de som patienter själva 
kunde ansöka om, exempelvis.34 B-uppsatser gallrades kraftigt även innan 
det runt 2000 utfärdades gallringsbeslut som medgav detta. 35  Omvänt 
finns det omvittnat att handlingar bevarats trots att de egentligen enligt 
föreskrifterna skulle gallras.36 

Dessutom torde väldigt mycket aldrig hamna i arkiven på grund av att 
det inte diarieförts, vilket inte minst gäller decentraliserade verksamheter 
där den formella registreringen av ärenden och handlingar i hög utsträck-
ning är det som ”fångar upp” dokument. Ett exempel är högskolevärlden, 
där mycket tyder på att handlingar från såväl forskning som undervisning 
tenderar att ”fastna” hos enskilda anställda. Vid en förfrågan om hantering 
av studenters klagomål över betyg 2007 framkom exempelvis att sådant 
var något av ett svart hål: 

Det verkar inte som att nämnda handlingar diarieförs. Institutionerna 
ansvara[r] själva för dessa. Jag har heller inte sett dylika handlingar när jag 
har varit ute och förtecknat institutionsarkiven. [– – –] 

Vi har ingen hantering med på arkivbildningsplanen för institution-
ern[a]. Vi har förlita[t] oss till institutionssekreterarnas kunskap/känsla för 
vad som borde bevaras, om det överhuvudtaget kommer till deras 

                                                        
32 Luftfartsverket, yttrande 2006-01-19, s. 2, Dnr 20-2004/3287, [F1F], RA/YH. Se 
även kap. 6, avsnittet om delegeringar av gallringsbeslut till arkivbildarna. 
33 Bailey & Vidyarthi 2010, s. 279–281. 
34 SOU 1984:73, s. 190–191 (tack till Johan Fredrikzon som fäst uppmärksamheten på 
detta). Se även Sköld J., Foberg & Hedström 2012 och Vehkalahti 2016 om oreglerad 
förstöring av socialtjänstakter i Sverige och Finland. 
35 PM 1999-01-26, Dnr 31-4032-98 / 31-4055-98, F3BA:299 / F3BA:339, RA/YH. 
36 Rydén 2014b. 
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kännedom. De kanske stannar hos lärarna. […] Jag förmodar att de gallras 
vid inaktualitet.37 

Ett annat pregnant exempel är att ett antal kommittéarkiv aldrig har läm-
nats in till Riksarkivet. Detta är något uppseendeväckande, med tanke på 
hur centrala de är såväl för insynen i lagstiftningsprocesser som för 
forskningens behov. Exempelvis har arkivet efter en av de utredningar som 
undersöks i denna studie så att säga försvunnit, nämligen Utredningen 
angående intensivdataområden och individbaserade urvalsserier inom 
arkivväsendet som verkade 1986–1987.38 

Sist men inte minst finns det många mer eller mindre uppmärksammade 
exempel på att handlingar förstörts för att undanröja bevis eller värna 
integritetsaspekter inom exempelvis forskningsvärlden.39 Beträffande den 
svenska militären och underrättelseverksamheten har Evabritt Wallberg 
visat att det förekommit en omfattande gallring utanför regelverken och 
utan lagstöd. Man har också systematiskt sett till att hålla handlingar 
utanför radarn genom att aldrig registrera dem eller att högre befattnings-
havare betraktat dem som privata handlingar.40 

Digital dokumentdöd? 
Den oreglerade eller spontana gallring som skett på grund av slarv, 
okunskap, bristande tid och ekonomiska begränsningar torde rimligen ha 

                                                        
37 E-post från KTH till Riksarkivet 2007-03-05. Dnr 22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. 
38 Från en annan utredning (C 1990:5, Utredningen ang forskningsprogram för den 
offentliga sektorn) försvann lådan med de fem arkivvolymerna i samband med departe-
mentets flytt till nya lokaler 1991/92. En representant på departementet hoppades våren 
1993 att den skulle dyka upp: ”Trots noggranna efterforskningar från registratorn har 
lådan med arkivkartongerna inte återfunnits. Den står antagligen i något förråd eller 
arkiv på något av de andra departementen. Förhoppningsvis kommer den fram med 
tiden i samband med nästa omflyttning.” Enligt anteckning på brevet 1994-11-10 hade 
inget hittats, och den återfinns inte i Nationella arkivdatabasen (NAD) idag. I akten 
finns fler fall på efterlysta arkiv. S 1990:03 har inget arkiv eftersom ”allt arbetsmaterial 
kastades” och allt material till grund för slutsatserna finns i utredningen. Dnr 36-747-
92, F1E:11, RA/YH. 
39 Se t.ex. JO:s beslut i fall som rör förstört forskningsmaterial, dels rörande diagnosen 
DAMP på Göteborgs universitet, dels vid Försvarshögskolan för en studie om s.k. våld-
sam extremism: JO Dnr 1568-2003 och 1606-2003 respektive 704-2009 och 705-2009 
(tillgängliga på www.jo.se). Se även Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000, s. 141, 
för fall på 1980- och 1990-talen. 
40 Wallberg 2005, s. 65–69. 
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ökat i och med digitaliseringen. Det beror till att börja med på att det 
bildats så mycket mer information och därmed handlingar, som då blir 
svårare att ta hand om. Men det finns fler viktiga faktorer. 

Studier av samtida dokumenthantering antyder ett vidsträckt icke-
bevarande på grund av att IT-system inte konstruerats så att långsiktigt 
bevarande blir någorlunda enkelt att genomföra, och/eller för att de som 
hanterar dessa system inte är insatta i offentlighets- och arkivlagstift-
ningen. Systemen sjösattes länge utan några enkla funktioner eller någon 
beredskap för mer långsiktigt bevarande. Ofta har uttag av data förutsatt 
manuell hantering i efterhand, som ofta framstått som svårt och kompli-
cerat. Därutöver har datoriseringen inneburit en decentralisering av 
informationshanteringen där exempelvis inkommande post – framför allt 
e-post – inte längre passerar genom en central postlåda för registrering, 
utan hamnar direkt hos handläggare. Där har enligt många vittnesmål stora 
mängder handlingar så att säga försvunnit genom att aldrig registreras och 
ordnas. 41  Sannolikt har enorma mängder av potentiellt arkivmaterial 
”spontangallrats” i kraschade hårddiskar och skrotade datorer eftersom att 
man helt enkelt saknat rutiner för att bevara eller skriva ut på papper. Det 
har talats om att digitaliseringen inneburit en stor och ”okontrollerad 
förstöring av arkivhandlingar”.42 

Sedan flera decennier har insikten funnits att bevarande av digitalt 
material kräver en helt annan och förutseende och planerande strategi än 
den hävdvunna analoga.43 Detta innebar per automatik också ett skifte mot 
att mer tänka på bevarande än på gallring. Det gällde med andra ord att i 
första hand fundera på hur man kunde rädda den värdefulla informationen 
ur ett väldigt och ständigt flyktigt flöde, än att successivt gallra bort den 
onyttiga informationen. Om det inte vore för den synnerligen föråldrade 
termen ”arkivman”, hade följande utsaga från Arkiv, samhälle och forsk-
ning kunnat läsas som vore den skriven idag, inte 1970: 

Arkivmannen måste ha insyn i detta informationsflöde och möjlighet att se 
till att nödvändiga informationer bevaras för framtiden, genom att ett urval 

                                                        
41 Se t.ex. Blouin & Rosenberg 2011, s. 189–193; Kallberg 2013, s. 113–115. Inte minst 
har undersökningar gjorts av myndigheters e-posthantering, med resultatet att e-post 
sällan registreras, och att de ofta slängs utan vidare, se t.ex. Olsson 2000, s. 73. 
42 Fredriksson 2003, s. 42–46. Om oavsiktlig gallring i främst digitala system, se även 
”Bevarande- och gallringspolicy” (1991-01-30), s. 7–8 och 25. 
43 Denna proaktiva inställning fanns dock redan under tidigt 1900-tal genom införande 
av regelrätta diarieplaner m.m., se här även Vismann (2000) 2008, s. 142. 
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av data överförs till arkivvärdig informationsbärare, innan uppgifterna på 
lagringsmediet utplånas. Vad som här skall förhindras, är en okontrollerad 
”gallring” av annat slag än tidigare: mängder av data kan bringas att 
försvinna utan spår på bråkdelar av sekunder. Och utväljandet av 
informationer åt framtiden måste i stor utsträckning ske i förväg, innan 
behandlingen av informationsflödet sätts igång. För detta arkivgallringens 
förstadium finns ingen frist, ingen möjlighet att ”vänta och se”.44 

På 1970-talet började arkivarier också betona att arkivarierna måste vara 
med när nya informationssystem infördes, för att arkivbildningen skulle 
kunna kontrolleras. Men studier på senare år har visat att det fortfarande 
är ett stort glapp mellan ideal och verklighet – där arkivfunktionen kan ha 
otillräcklig eller obefintlig kontroll över vad som sker, om det över huvud 
taget finns någon arkivarie.45 

Som nämnts har bevarandeambitionerna utvidgats under senare decen-
nier, motiverat av att det går att totalbevara vissa serier som inte ansågs 
möjligt i analog form, och då man i bästa fall bevarat i urval. Samtidigt 
torde det ännu inte finnas någon utstakad bevarande strategi i ett längre 
framtidsperspektiv, utan det litegrann förutsätts att det hela kommer att 
lösa sig senare.46 Vissa bedömare är mer pessimistiska, och åtminstone 
sedan 1990-talet har det talats om att vår tid kommer att bli The Digital 
Dark Age.47 Flera bedömare har också hävdat att det digitala bevarandet 
på de flesta sätt är dyrare än det analoga,48 och det kanske är först på längre 
sikt som det kommer stå klart vilka de verkliga kostnaderna blir. Det ska 
också kommas ihåg att den offentliga sektorn har ett stort försprång vad 
gäller det digitala bevarandet tack vare dess juridiska reglering, så det kan 
tänkas att den enskilda sektorns arkiv relativt sett kommer att tappa mark. 

                                                        
44 Nilsson L. 1970, s. 28. 
45 Klareld 2017, s. 9–11; Sundqvist & Svärd 2016, s. 9. 
46 I Riksarkivets gallrings- och bevarandeutredningar är ett genomgående drag att man 
så att säga tagit för givet att det digitala bevarandet löser sig på något sätt. Att aktivt 
säkerställa det digitala bevarandet har snarare aktualiserats då och då i remissyttranden 
och dylikt. T.ex. apropå LADOK-systemet: Högskolan Dalarna ink. 2006-09-15, Dnr 
22-2005/4396, F1F:282, RA/YH. 
47 Rothenberg 1995; Bollacker 2010. 
48 Hackett 2010. Se även Ilshammar & Larsmo 2005, s. 72–76, som poängterar bristen 
på samordnade initiativ då långtidslagring av information tenderar att prioriteras ner. 
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KAPITEL 8: Sammanfattande diskussion 
Gallring och bevarande inom arkiven är processer där kulturarv och minne 
skapas och reproduceras. Den här studien har handlat om de urvalspro-
cesser – uttalade såväl som implicita – som styrt det långsiktiga bevarandet 
av arkivhandlingar i Sverige i främst statlig sektor under tiden 1970–2010. 
Varför har vissa typer av arkivhandlingar sparats för eftervärlden och 
andra gallrats, och hur kan det förklaras? 

Jag har undersökt både faktiska gallrings- och bevarandeutredningar 
och överordnade styrdokument (lagstiftning), liksom policyarbete och mer 
allmänna utredningar kring frågor om gallring och bevarande, parat med 
de omkringliggande politiska och organisatoriska kontexterna. Detta har 
gjorts för att skapa åtminstone preliminära svar på den övergripande frågan 
om den relativa betydelsen av ideologiska, ekonomiska, organisatoriska 
och juridiska ramverk för bevarande- och gallringspraktikerna. 

I det följande kommer jag att kortfattat besvara studiens övergripande 
forskningsfrågor och låta svaren bilda en form av syntes. 

Hur har långsiktigt bevarande motiverats? 
Gallringsutredningarna är ofta relativt fåordiga i motiveringarna av det 
långsiktiga bevarandet. Den stora energin har i regel ägnats åt att avgöra 
gallringsfrister för sådant som måste sparas en viss tid, som har med 
lagstiftning, rättssäkerhet, preskriptionstider och liknande att göra. Detta 
är inte förvånande, det torde vara rationellt att lägga den stora energin på 
saker som på kort sikt kan innebära ekonomisk eller juridisk skada. I 
allmänhet har man varit mer korthuggen när det gäller det ”eviga” 
bevarandet, det som åtminstone i teorin görs för all framtid, och som enligt 
1990 års arkivlag ska göras av två skäl: att arkiven till hör ”det nationella 
kulturarvet” och/eller ”för forskningens behov”. 

Arkivlagens formuleringar kom efter att pendeln svängt i de samhälle-
liga diskussionerna om arkivväsendet under 1980-talet, och man började 
omfamna ett bredare kulturarvs- och användarperspektiv. Men som denna 
studie visat, så finns mycket lite som tyder på att den faktiska bevarande-
politiken förändrats i grunden, utan att den även framgent anammat en 
sorts pragmatiskt förhållningssätt där beslut tagits från fall till fall utan 
någon större egentlig enhetlighet. Det har framkommit att motiveringarna 
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för att bevara något på längre sikt vanligen gjorts med kortfattade hänvis-
ningar till att något visst material kan vara intressant för forskningen i 
framtiden. Den aktive arkivarien av nordamerikansk modell har varit 
ganska frånvarande i den svenska statliga arkivvärlden. I huvudsak har det 
rått en sorts myndighetsperspektiv, där arkivbildarens perspektiv genom-
syrat. 

Det har också gått att se en generell tendens att ekonomiska faktorer mer 
eller mindre öppet återkommer som skäl för att gallra, eller i något fall, att 
inte gallra om det skulle råka visa sig vara det mer arbets- och kost-
nadskrävande alternativet – exempelvis om det skulle innebära genom-
gång av akter för plockgallring. I dessa fall brukar det eventuella forsk-
ningsvärdet anföras som ett extra stöd för argumentationen: att sådant i 
stort sett saknas i materialet, respektive att det är intressant för forsk-
ningen. 

Vilka involveras i besluten om gallring och bevarande? 
De aktörer som haft direkt inflytande över Riksarkivets gallringsföre-
skrifter är förstås till att börja med arkivarierna på Riksarkivet. De 
remissförfaranden som förekommit har framför allt involverat andra 
verksamma i den statliga arkivsektorn (landsarkiv och olika byråer på 
Riksarkivet), liksom arkivbildarna själva, som ju vanligen är de som mest 
direkt påverkas av föreskrifterna. I en vidare krets har andra civila statliga 
myndigheter vanligen konsulterats. Däremot har representanter för 
användarna mindre ofta inbjudits till remisser, och när så har varit fallet, 
har det nästan uteslutande varit akademiska forskare. Det har också funnits 
en tendens att rådfråga akademiska forskare som studerar det bestämda 
området. Ibland har diskussioner förts om att bjuda in ytterligare 
användargrupper, men det har i stort sett inte skett. Praxis har alltså varit 
att fortsätta med ett snävare forskarbegrepp, och inte applicera det breda 
forskarbegreppet när det handlat om att konsultera potentiella användare. 

Jag har också visat att användargrupperna, det vill säga i första hand 
akademikerna, påfallande ofta avstått från att besvara remisser. Detta be-
kräftar en föreställning som också varit vanlig inom arkivkretsar under 
lång tid, att det är svårt att involvera utomstående (akademiska) forskare i 
bevarandeutredningar. 

En viktig utveckling över tid är dock att gallrings- och bevarandebeslut 
rent formellt har decentraliserats över tid. Från 1991 kan varje myndighet 
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själv avgöra vilka handlingar som är av ”ringa eller tillfälligt värde” och 
som därför kan gallras. Även i en rad andra fall har enskilda myndigheter 
– vilket i realiteten ofta inneburit enskilda anställda inom dessa – fått rätt 
att avgöra om något kan gallras, eller om något tvärtom kan undantas från 
gallring på grund av exempelvis eventuella forskningsbehov. 

Trots detta kvarstår det krassa faktum att oavsett arkivlag och gallrings-
föreskrifter sker ofta den ”verkliga” arkivbildningen ute på myndigheterna 
oberoende av regelverket. Arkivarierna har inte tid eller resurser att fullt 
ut styra vad som händer, och en hel del handlingar gallras – eller bevaras 
– i strid mot riktlinjerna. Det faktiska pragmatiska agerandet, liksom det 
faktum att arkivföreskrifter inte följs som de är tänkt, är på sitt sätt troget 
en klassisk fåra inom arkivteorin. För Hilary Jenkinson skulle arkivbild-
arna själva styra över sin arkivbildning, och arkivariernas roll var att vårda 
de arkiv som sedan skapades. Det är också på det sättet som arkiv normalt 
sett tillkommit genom historien, och det är den fortfarande helt självklara 
modellen i den enskilda sektorn, där arkivinstitutionerna tar hand om 
föreningars och företags arkiv först för slutförvaring. 

Hur hanteras forskningens behov, kulturarvsbegreppet 
och framtida användarbehov? 
När man kommit in på arkivlagens nyckelbegrepp kulturarv och forskning-
ens behov, är det framför allt det sistnämnda som mer eller mindre explicit 
tagits upp till behandling i arbetet med föreskrifterna. Det har framgått att 
det rått en viss diskrepans mellan ett uttalad strävan att vidga forsknings-
begreppet – som både stipuleras i arkivlagen och som allmänt haft stöd i 
arkivväsendet när man uttalat sig principiellt – och en kvarvarande praxis 
att trots allt rikta sig till akademiska forskare. 

Däremot är det sällsynt att begreppet ”kulturarvet” aktualiserats i 
bevarande- och gallringsutredningarna. Om så gjorts, har det vanligen inte 
haft någon annan mening än att det rör sig om något slags viktigt material. 
Sannolikt är det just vagheten i kulturarvsbegreppet som ligger bakom att 
det inte funnits anledning att försöka använda det mer än så. 

Till skillnad från museerna, så har arkivväsendet endast undantagsvis 
tagit upp mer teoretiska diskussioner om kulturarv. Men i projekten runt 
2010 om att uppdatera policyn förekom vissa ansatser att resonera mer 
principiellt om kulturarvsbegreppet. Då förekom exempelvis vissa an-
satser att aktualisera den estetiska dimensionen av det (blivande) förflutna, 
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det vill säga arkivhandlingar som föremål, som kulturarv i sig själva, som 
värdefulla urkunder. I projekten konstaterades emellertid också svårig-
heterna att använda kulturarvsbegreppet i praktiken. 

I övrigt har alltid den kognitiva dimensionen dominerat i diskussionerna 
om arkivmaterials värde för framtiden. De är då till för ”forskning”, som 
nära associerats med det kognitiva, i strävan att nå kunskaper med hjälp av 
arkiv. Indirekt har det kunnat finnas en politisk dimension, när det talats 
om att bredda dokumentationen. Arkivlagens tal om det ”nationella 
kulturarvet”, som hade en tydlig upprinnelse i ett nationalistiskt tänkesätt, 
har knappast alls lämnat något spår i den faktiska arkivverksamheten och 
dess urvalspraxis. Det ska dock knappast tolkas som något avståndstag-
ande från det som avsetts i förarbetena, det vill säga en allmän symbolisk 
markering av att bevarande av arkivmaterial kan vara viktigt. 

Generella diskussioner på mer teoretisk nivå om det alls är möjligt att 
göra riktiga värderingar för framtiden har också varit ganska sällsynta. I 
stället dominerar snarast en sorts tyst medgivande att det är möjligt att fatta 
beslut till gagn för framtiden, något som också är en grundläggande 
premiss i 1995 års bevarandepolicy, som ju utgår från att man ska värdera 
arkivhandlingar för framtida forskarbehov. Ibland har det dock i 
diskussionerna noterats att det är svårt eller omöjligt att förutsäga framtida 
behov. Det har då vanligen mynnat ut i en sorts programmatisk pragma-
tism: det bästa är att sträva efter bästa möjliga gissningar, vilket ändå anses 
bättre än att lämna saken helt åt sitt öde. 

Diskussionerna har ibland bottnat i det generella dilemma som uppstår 
när man väl demokratiserat synen på arkivens användare så att alla 
”forskares” intressen anses likvärdiga. Då ökar spännvidden ytterligare 
mellan önskemålen om vad som borde bevaras, och i slutändan kanske det 
över huvud taget inte finns något arkivmaterial som inte åtminstone någon 
kan tänkas bli intresserad av. Sådana resonemang har ibland förts i 
samband med förslag på att involvera användare i gallrings- och beva-
randeutredningar: hur skulle deras önskemål alls kunna jämkas samman? 
Hur kan en grupp som representerar alla tänkbara intressenter förväntas 
enas om att ens något skulle kunna gallras? Om sådana förslag hade 
realiserats, hade antagligen resultaten blivit mycket intressanta som ytter-
ligare dokument från en tid som ägnade en så stor möda åt att aktivt styra 
urvalen för framtiden. 
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Arkivväsendet i dess samhälleliga kontext 
Framtidens arkiv formas endast delvis av samtidens värderingar av vad 
som är viktigt att spara (eller nödvändigt att glömma). Även indirekta 
faktorer är betydelsefulla, såsom de juridiska ramarna, där offentlighets- 
och arkivlagstiftningens konkreta utformning djupt påverkar vad som alls 
blir arkiv i den svenska staten (naturligtvis finns det underliggande 
värderingar om vad som är mer eller mindre viktigt även i lagstiftningen). 
Men vidare bildas arkiven också genom att dokument skapas på mer eller 
mindre automatiska sätt då de utgör naturliga delar av den verksamhet som 
bedrivs, och arkivvärderingen kämpar efter att alls hålla jämn takt med all 
den mängd information som skapas. 

En slående aspekt med arkiven är att de fryser vissa epokers val av vad 
som är värt att bevara eller hur de bör ordnas och beskrivas. De kvantitativt 
inriktade vetenskapliga ideal som låg till grund för det regionala urvals-
bevarandet – de så kallade intensivdataområdena – kan i efterhand ses som 
en övergående trend. Men av skilda orsaker kom de att avsätta spår i 
arkiven genom exempelvis socialtjänstlagen och en rad andra föreskrifter 
i Riksarkivet, som styrt arkivbildningen under nästan fyra decennier när 
detta skrivs. Den faktiska verklighet som därigenom skapats har fått en 
tyngd i sig själv; själva kontinuiteten i arkivbildningen blir ett skäl till att 
fortsätta på samma spår, även om idéerna som ligger bakom förlorat i 
styrka. 

Något som emellertid skapat mindre avtryck i den faktiska arkivbild-
ningen är den vidare syn på arkiv som växt sig stark från 1970-talet 
åtminstone som en underström i internationell arkivdiskussion, där fokus 
legat på att dokumentera samhället snarare än att utgå från de handlingar 
som skapats i de arkivbildande organisationerna från första början. Det 
gäller åtminstone den svenska offentliga sektorn. I den enskilda sektorn 
finns emellertid vissa initiativ att exempelvis samtidsdokumentera, samla 
in intervjuer och liknande, som kanske i efterhand kommer att ses som ett 
intressant avtryck från vår tid (vid sidan av att det insamlade materialet 
kan ha ett värde i sig självt). 

Det allmänna arkivschemat var en avspegling av ett organisationsideal 
som stämde väl överens på hur centrala statliga myndigheter såg ut under 
tidigt 1900-tal, men som redan under mitten av seklet kunde börja ses som 
obsolet genom övergången till ärendehantering där alltfler arkivserier 
bildades såsom diarieförda handlingar under huvudavdelningen F 
(ämnesordnade handlingar) som från början avsetts som en sorts restpost. 
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Men där har systemet bildat en egen verklighet, som styrt arkivbildningen 
i offentlig sektor och som kommer fortsätta att styra arkivbeskrivningen i 
framför allt enskild sektor. 

På samma sätt kommer man kanske i framtiden att betrakta den verk-
samhetsbaserade arkivbeskrivningen som ett avtryck av de management-
teorier som var på modet runt år 2000. Kanske kommer effekterna att ses 
som ännu mer långtgående än vad som tänkts, om det blir mer komplicerat 
i efterhand att återsöka handlingar, eftersom varje myndighet har sitt eget 
unika arkivbeskrivningssystem som ju är identiskt med den klassificer-
ingsstruktur som ligger till grunden för arkivbeskrivningen, och som dess-
utom förändras relativt ofta. 

Det har varit relativt populärt inom senare decenniers arkivvetenskap att 
betona ett ”paradigmskifte” i vår egen tid gentemot äldre arkivteori och 
arkivpraktik. Inte minst har det då tagits upp att den digitala arkivbild-
ningen tvingat fram en ny holistisk syn på arkiv där det inte längre går att 
identifiera en linjär bana för handlingen från skapelse över aktiv 
användning till slutförvaring på arkivinstitution. Detta ligger ofta bakom 
talen om postkustodiala arkiv och records continuum, liksom strävan att 
anamma ”information” som arkivens nyckelbegrepp snarare än ”arkiv-
handlingar” (records) med argumenten att de senare är fixerade företeelser 
som inte längre anses möjliga eller eftersträvansvärda. 

Andra saker som brukar sägas ingå i ett paradigmskifte är den mer 
socialt eller politiskt medvetna arkivbildningen, med syfte att motverka 
politiskt missbruk i form av ideologiskt motiverad gallring eller sekretess-
beläggande, eller för att underordnade grupper ska representeras mer i 
arkiven eller stärkas i sin strävan att själva avsätta arkiv. Men det är också 
påtagligt att talen om paradigmskifte har varit starkast bland de arkivvetare 
som anammat en postmodern identitet, och som mer eller mindre uttalat 
velat framställa sig som just medvetna och nytänkande i kontrast mot 
föregivet konservativa och positivistiska föregångare.1 

Det finns skäl att tona ner förändringarna och de eventuella paradigm-
skiftena. Den ibland något brådmogna arkivvetenskapen har kanske på 
vissa kanter haft en tendens att vilja överbetona trendskiftena. Något som 
dock eventuellt kan vara en mer djupgående och bestående förändring är 
tillbakagången för idéerna att kunna förutsäga framtida användarbehov, 
även om det ännu faktiskt inte fått något större genomslag i svensk 

                                                        
1 Två typiska exempel på denna paradigmskiftesdiskurs är Cook 1997 och Ridener 
2009. 
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arkivpraxis som vi sett i denna bok. Svensk arkivpraxis är fortsatt prag-
matisk och den fortsätter att i enskilda gallrings- och bevarandebeslut utgå 
från att vissa saker kan vara intressanta för eftervärlden. Men vissa 
tendenser finns att – i likhet med den internationella arkivdiskussionen – 
vilja premiera bevisvärdena framför informationsvärdena. Detta görs av 
delvis olikartade skäl: dels en upplevd nödvändighet i en digital arkivvärld 
att koncentrera sig på att rädda det på kort sikt viktigaste – att bevara 
handlingar som för utomstående framstår som autentiska –, dels en allmänt 
minskad framstegs- och utvecklingstro som torde stärka tanken att fram-
tiden kan vara radikalt annorlunda vår, varför försök till bevarande för 
deras skull framstår som futila. Med andra ord en delvis ”postmodern” 
skepsis inför möjligheten att förutsäga framtida användarbehov, tillsam-
mans med konstaterandet att arkivens användare nu liksom säkerligen i 
framtiden har mycket olikartade idéer om vad som egentligen är intressant. 

Studiet av Riksarkivets gallringsutredningar bekräftar vad som tidigare 
sagts att det offentliga svenska arkivväsendet – inom stat och kommun – 
präglas av en sorts förvaltande anda. Det är i första hand till för att tjäna 
den egna myndighetssektorn, medan forsknings- och kulturarvsaspekterna 
– att bevara för framtiden – kommer i andra hand.2 Det är lätt förståeligt 
med tanke på den svenska arkivtraditionen, med dess koppling till tryck-
frihetsförordningen och offentlighetsprincipen: arkiven bildas av myndig-
heternas allmänna handlingar. Arkiven skapas också omedelbart, inte först 
efter en längre tid som i många länder där ”arkiv” tenderar att beteckna 
slutfasen, när handlingar tagits om hand för evigt bevarande på särskilda 
arkivinstitutioner.3 

De offentliga arkiven i Sverige är fast rotade i en myndighetssfär där 
saker och ting främst ska hanteras enligt de lagar och regler som finns, och 
det gäller även bevarande- och gallringsprocesserna. Mycket förenklat kan 
sägas att man tämligen metodiskt följt de riktlinjer som funnits, men att 
man betydligt mindre själva går utanför dessa ramar. Det är också talande 
att talet om kulturarvet – såsom i utredningarna om uppdaterad gallrings- 
och bevarandepolicy runt 2010 – snarast motiverades av att staten slagit 
fast att ”kulturarvet” skulle premieras. 

Arkiven sägs ofta stå i viss motsättning till övriga ABM-sektorn genom 
att de är mer byråkratiskt inriktade, mer som en del av förvaltningsapparat. 
De anses vara mindre vana att vara utåtriktade, mindre bra på pedagogik 

                                                        
2 Gidlöf 2005a, s. 226; Isacson 2005, s. 262. 
3 Jfr Bogefeldt 2005, s. 238. 
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och förmedling, än vad bibliotek och museer är. Detta är något som disku-
terats mycket de senaste decennierna. Men kanske är det inte riktigt rättvist 
att ställa upp bilden av ett arkivväsende som är fast i gamla förlegade 
myndighetstraditioner som måste öppnas upp mer. I diskussioner om peda-
gogik och förmedling glöms gärna bort varför arkiv normalt skapas; som 
stöd för en viss organisation, vanligen på ganska kort sikt. Även om 
Jenkinson hade fel i att arkiv rent principiellt inte skapas för eftervärlden, 
så är det senare ändå i regel inte huvuduppgiften, utan snarare att se som 
en sorts bonuseffekt. 

I det svenska arkivsystemet där även det kortsiktiga bevarandet själv-
klart tillhör arkivsfären såväl organisatoriskt som juridiskt, är det inte 
underligt att gallring- och bevarandebeslut till största delen handlat om just 
det kortsiktiga bevarandet, för att säkerställa organisationers egna behov, 
för att inte bryta mot lagstiftningen och för att möjliggöra insyn enligt 
offentlighetsprincipen. Det långsiktiga bevarandet har alltid skötts med 
mindre resurser, mer från fall till fall. 

Men skulle det egentligen kunna vara så mycket annorlunda? I samband 
med arkivlagen och i tidigare forskning har det – implicit kritiskt – sagts 
att äldre gallringsbeslut beretts utan systematik. Det förutsätter snarast att 
det finns en ”bättre” metodik där bevarandet styrs på ett mer systematiskt 
sätt. Den här undersökningen har visat att bevarandet även efter arkivlagen 
också präglats av pragmatiska beslut och motiveringar som knappast är 
immuna mot invändningar. Som nyss nämnts, är det dock tveksamt om det 
över huvud taget är möjligt med bevarandebeslut som alla kan enas om. 

Att spara eller inte spara 
Gallring eller bevarande i den statliga sektorn är bara en mindre del av hela 
samhällets arkivbildning. Och själva gallrings- och bevarandereglerna i 
lagar, förordningar och arkivföreskrifter spelar som vi sett endast en viss 
roll för den faktiska arkivbildingen. Det finns mycket som inte alls doku-
menteras, och mycket som gallras oreglerat på grund av brist på kunskap, 
tid eller kanske medvetet för att dölja något. 

Fram tonar bilden av ett system där tämligen oreglerade aktioner ligger 
bakom en arkivbildning som svårligen låter sig planeras och styras. Detta 
har exempelvis påtalats av Verne Harris, som inskärpt att arkivbildningen 
i realiteten går genom en stor mängd av filter och mellanstationer som var 
för sig påverkar slutresultatet: 
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And thirdly, if archival records reflect reality, they do so complicitly, and 
in a deeply fractured and shifting way. They do not act by themselves. They 
act through many conduits – the people who created them, the functionaries 
who managed them, the archivists who selected them for preservation and 
make them available for use, and the researchers who use them in con-
structing accounts of the past. Far from enjoying an exteriority in relation 
to the record, all these conduits participate in the complex processes 
through which the record feeds into social memory.4 

Harris är starkt influerad av Jacques Derrida och det går att läsa in en för-
förståelse i hans resonemang som vänder sig mot varje identitetstänkande 
mellan arkiv eller andra dokument å ena sidan och en icke-diskursiv verk-
lighet å den andra. Men även om man inte delar denna ontologiska över-
tygelse, går det att hålla med om iakttagelsen att arkiv bildas på snåriga 
vägar där lagar, föreskrifter och arkivarier sällan kan påverka skeendena 
fullt ut. 

Företrädare för klassisk arkivteori som nederländarna Muller, Feith och 
Fruin och engelsmannen Jenkinson hävdade att arkiv är organiska avnäm-
are av en viss arkivbildare. Det går förstås inte att utifrån den premissen 
tolka arkiven som sanna speglingar av arkivbildarens verksamhet, som 
faktiska belägg för vad som faktiskt försiggått där i sin helhet. Däremot 
torde den klassiska arkivteorin vara väl så rimlig ur ett betydligt mer krasst 
perspektiv: att arkiv till stor del bildas efter en egen logik som är svår att 
styra. I det avseenden kan man våga sig på att hävda att de är ”naturliga”, 
alltså inte i betydelsen ”verkliga”, utan att de helt enkelt blir vad de blir. 
Det är rimligtvis en ganska god beskrivning av varför de flesta arkiv rent 
faktiskt bildats. Det krävs ju ingen på förhand given norm eller beslut för 
att arkiv ska bildas enligt den klassiska arkivteorin; den utgår från ett ”noll-
läge” där ingenting aktivt görs för att styra arkivbildningen. 

Den svenska arkivlagstiftningen utgår från att andra behov än arkiv-
bildarens egna ytterst ska styra vad som bevaras på lång sikt i de statliga 
arkiven. Det är också åtskilligt som bevaras där som förmodligen hade 
gallrats om myndigheterna själva fått bestämma över arkiveringen fullt ut. 
I många fall är det ändå de enskilda arkivbildande myndigheterna som haft 
ett avgörande inflytande över de faktiska föreskrifterna och besluten om 
bevarande och gallring, men som framgått har det inte nödvändigtvis be-
hövt innebära ett snävt fokus på de egna behoven. I många fall har lång-
siktigt bevarande för vidare användargrupper förfäktats även av arkiv-

                                                        
4 Harris 2002a, s. 65. 
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bildarna själva, mer eller mindre på grund av att de själva utgår från de 
regler som gäller för svenska offentliga arkiv, det vill säga att även se till 
insynsbehoven liksom till forskningens behov. 

Ett kanske banalt men inte så mycket mindre verkligt faktum är dock 
ändå att arkivbildningen påverkas på många plan samtidigt, och där 
Riksarkivets gallrings- och bevarandeföreskrifter endast utgör ett av dessa 
plan. Fortsatta undersökningar får ta vid för att undersöka andra aspekter 
närmare, såsom inre organisatoriska skeenden hos arkivbildare och 
arkivmyndigheter, de juridiska ramverken och deras närmare betydelse i 
olika enskildheter, liksom vad arkivarierna som yrkeskår har för relativ 
inverkan på skeendena. 
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