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Proveniensprincip-
problematiken:  
Hur omorganisationer och 
förteckningsprinciper försvårar 
för arkivens användare 

Abstract: This article describes a study about a specific form 
of sample preservation in Swedish municipality archives, a 
study that did not yield the expected results. Appraisal 
decisions and archival descriptions were collected and 
analysed in order to find out whether files related to social 
support had been preserved in accordance with regulations. 
However, it turned out that the biggest problem was not to 
find out whether the records in question had been preserved 
or not, but to locate files from different periods. The 
difficulties were caused by a long series of reorganisations of 
the municipality and exacerbated by a minimalist application 
of the principle of provenance. As a conclusion, process-based 
archival description combined with a maximalist application 
of the principle of provenance is recommended for complex 
organisations such as a municipality.  
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Inledning 
I arkiven bevaras endast en mindre del av alla handlingar 
som en gång funnits. Vissa typer av handlingar gallras helt 
och hållet, andra bevaras i urval. En variant av urvals-
bevarande är en kombination av geografiskt urval (så kallade 
intensivdataområden) och datumbaserat individurval 
(personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje 
månad). När min undersökning inleddes var avsikten att ta 
reda på hur dessa principer har tillämpats i svenska 
kommuner. 

Denna specifikt svenska form av urvalsbevarande 
infördes på många områden i förvaltningen i början av 1990-
talet. Det var en följd av att samhällsforskare på 1970-talet 
börjat efterfråga data som kunde visa på samband över tid 
mellan omgivningsfaktorer och människors hälsa och 
sociala utveckling. Genom ett så komplett bevarande som 
möjligt i några väl valda delar av landet och omfattande 
gallring i övrigt skulle forskningens behov av källmaterial 
säkerställas samtidigt som man kunde spara utrymme i 
arkiven. De områden som valdes ut som intensiv-
dataområden var Östergötlands, Gotlands och Väster-
norrlands län samt Göteborgs kommun. En lång rad 
förordningar och föreskrifter som berörde bland annat 
patientjournaler, socialakter och handlingar angående 
bostadsstöd utfärdades. I de utvalda områdena skulle 
samtliga handlingar bevaras. I övriga landet gällde 
datumbaserat urval, vilket innebar att 90 procent kunde 
gallras (Edquist 2019, kap. 3). 

Kombinationen av intensivdataområden och datum-
urval var en kompromiss mellan tre faktorer: behovet att 
spara på kostnader för förvaring, forskningens behov av 
källmaterial samt hänsyn till den personliga integriteten. 
Integritetsargumentet kvarstår fortfarande och har snarare 
förstärkts, men förvaringskostnaderna har minskat i 
betydelse genom övergången från pappershandlingar till 
digitala system. Forskningens behov av materialet finns 
också kvar men forskarna intresserar sig nu minst lika 
mycket för enskilda individer som för kvantitativa analyser. 
Numera har reglerna om intensivdataområden och 
datumurval i de flesta fall upphävts, men de gäller 
fortfarande för socialtjänstens och LSS-verksamhetens 
personakter (Edquist 2019, s. 121). Handlingar som ingår i 
sådana akter är bland annat ansökningar om bistånd, 
utredningar och beslut, handlingsplaner, korrespondens, 
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avtal med kontaktpersoner och ansökningar till vård-
institutioner (Hjärtström, Sandberg & Sahlén 1991, s. 3, 29–
30, 35). 

Det saknas empiriska undersökningar av hur besluten 
om intensivdataområden och datumurval i praktiken 
påverkat vad som gallrats och bevarats. Det finns dock 
forskning som visar att gallringsbeslut inte alltid genomförs 
enligt föreskrifterna. En studie av landsfiskalernas arkiv gav 
resultatet att Riksarkivets gallringsbeslut tillämpades i 
mycket varierande utsträckning (Rydén 2014). En 
undersökning av e-förvaltning i svenska kommuner visar att 
det ofta finns en brist på överensstämmelse mellan lagens 
krav och vad som händer i den praktiska verksamheten 
(Kallberg 2013). När det gäller intensivdataområdena 
nämner en rapport från Riksarkivet att det ser ut att finnas 
”brister i genomförandet” (Riksarkivet 2012, s. 27). 

Det ligger nära till hands att anta att det kan finnas brister 
även i genomförandet av datumbaserat urval. Förutom 
kommunarkivarierna är många aktörer på olika nämnder 
och förvaltningar inblandade i hanteringen av handlingarna. 
Om bevarande och gallring inte alltid utförs enligt 
anvisningarna vore det knappast förvånande. Dessa 
omständigheter sammantagna bedömdes ge anledning att se 
närmare på hur kommunerna hanterar bevarandet av dessa 
handlingar. Forskningsfrågan blev således i vilken 
utsträckning socialakter har bevarats och gallrats i enlighet 
med regelverket.  

För att besvara frågan påbörjade jag en undersökning av 
Uppsala kommun, som inte ingår i något intensiv-
dataområde. Inledningsvis gjorde jag en översikt över 
lagtexter och anvisningarna i de olika upplagorna av SKL:s 
gallringsråd Bevara eller gallra nr 5. Därefter samlade jag in 
stadsarkivets bevarande- och gallringsplaner för berörda 
nämnder och förvaltningar. Vidare granskade jag arkiv-
förteckningar för att se de faktiska bestånden i arkivet. 
Arbetet stötte emellertid snart på svårigheter på grund av de 
många förändringarna i kommunens organisation. I stället 
för den ursprungliga forskningsfrågan gjorde sig ett annat 
problem alltmer påmint, nämligen hur handlingar från en 
viss process ska kunna lokaliseras och följas över tid oavsett 
organisationsförändringar. 
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Regelverket 
Före 1980-talet fanns inga föreskrifter om gallring i 
socialtjänstens arkiv, men i samhällsdebatten började frågor 
om personlig integritet uppmärksammas mer och mer. 1977 
föreslog Socialutredningens betänkande att alla akter borde 
gallras ut av integritetsskäl efter tre år (SOU 1977:40, s. 747). 
Så långtgående blev dock inte den nya socialtjänstlag och 
socialtjänstförordning som trädde i kraft 1982 och som 
ersatte de tre tidigare lagarna barnavårdslagen, nykterhets-
vårdslagen och socialhjälpslagen.  

Huvudprincipen i det nya regelverket var att uppgifter i 
personakter skulle gallras ut fem år efter den sista 
anteckningen i akten (SFS 1980:620, 60 och 62 §§). Gallring 
skulle ske kalenderåret efter att de fem åren gått, det vill säga 
tidigast 1988. Det var just vid den tiden som besluten om 
intensivdataområden och datumurval höll på att förberedas. 
Det stod klart att någon form av undantagsbestämmelser 
skulle komma och att börja gallra innan man visste vad som 
skulle gälla var naturligtvis inte lämpligt. Regeringen och 
riksdagen beslutade därför två gånger att skjuta upp 
tillämpningen av gallringsföreskrifterna (Proposition 
1986/87:43; Proposition 1987/88:76). 

De aviserade förändringarna trädde i kraft 1991. För det 
första skulle handlingar i faderskapsärenden, adoptions-
ärenden och ärenden om placerade barn bevaras av 
rättssäkerhetsskäl i samtliga kommuner. För det andra skulle 
akter undantas från gallring ”av hänsyn till forskningens behov 
i ett representativt urval av kommuner och i övriga 
kommuner beträffande ett representativt urval av personer”, 
det vill säga intensivdataområdena och de tre datumen (SFS 
1990:789, 62 §; SFS 1991:26, 51 §). 

1991 utkom den första upplagan av Bevara eller gallra  
nr 5. Författarna betonar att kommunen verkligen har 
skyldighet att förstöra de akter som ska gallras. En 
komplicerande faktor är emellertid akter i ärenden där mer 
än en person förekommer. Sådana ärenden ska ses som en 
enhet och om någon av personerna är född den femte, 
femtonde eller tjugofemte ska handlingarna i hela ärendet 
bevaras. Om en akt däremot innehåller flera ärenden ska 
handlingar rörande personer födda andra datum gallras 
(Hjärtström, Sandberg & Sahlén 1991, s. 28, 34). För tiden före 
1982 gällde ingen gallringsskyldighet men det var tillåtet att 
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gallra, förutom de handlingar som skulle undantas av 
rättssäkerhetsskäl och för forskningens behov. Gallring i det 
äldre materialet kunde dock vara mycket arbetskrävande 
eftersom det var svårt att skilja mellan gallringsbara och icke 
gallringsbara handlingar. Ofta vore det därför enklast att 
bevara samtliga akter (Hjärtström, Sandberg & Sahlén 1991, 
s. 37).  

Från och med 2002 ersattes 1980 års lag med en ny 
socialtjänstlag (SoL). Beträffande gallring och bevarande var 
reglerna oförändrade och det är dessa som ännu gäller (SFS 
2001:453, 12 kap. 2 och 4 §§; SFS 2001:937, 7 kap. 2 §). 

För att sammanfatta ska socialförvaltningen i en 
kommun som inte är intensivdataområde överföra två 
kategorier av socialakter till kommunarkivet fem år efter 
sista notering. För det första akter som bevaras av 
rättssäkerhetsskäl, det vill säga handlingar i ärenden om 
faderskap, adoption och placerade barn. För det andra akter 
som bevaras av forskningsskäl, det vill säga gällande 
personer födda den femte, femtonde eller tjugofemte. 
Övriga akter måste gallras. Detta gäller från och med 1982; 
för äldre akter är gallring tillåten, men bevarande 
rekommenderas. 

Organisationsförändringarna 
Valet av Uppsala kommun som undersökningsobjekt visade 
sig medföra komplikationer genom att dess organisation har 
förändrats ovanligt många gånger de senaste årtiondena. 
Syftet med den första stora förändringen var att genom 
decentralisering flytta besluten närmare medborgarna. 
Kommunen delades den 1 januari 1986 in i fjorton 
kommundelsnämnder som fick ansvar för beslut inom 
grundskola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, park 
och fritid, kultur och socialtjänst. Det första året var en 
uppbyggnadstid och från och med 1987 fick de nya 
nämnderna fullt ansvar för verksamhet och budget 
(Wahlström 2005, s. 69–76; Nelander 2016, s. 17–19). 

Under senare delen av 1980-talet blev det en allt 
vanligare åsikt i samhällsdebatten att offentlig verksamhet 
borde marknadsanpassas genom målstyrning och ökad 
konkurrens. Det skulle ge mindre byråkrati, ökad 
effektivitet, valfrihet och kvalitet var tanken. Dessa idéer fick 
stort genomslag i Uppsala efter att den nya kommunallagen 
1992 gav kommunerna stor frihet att bestämma över sin 
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nämndorganisation. Den 30 juni 1993 införde kommunen 
den så kallade beställar-utförarmodellen. Avsikten var att 
skapa en tydlig åtskillnad mellan olika roller inom den 
kommunala organisationen: å ena sidan rollen som ombud 
för medborgarna, å andra sidan ansvaret för utförandet av 
kommunens tjänster. Även inom kommundelarna delades 
rollerna upp mellan beställare och utförare och 
genomförandet av verksamheten reglerades genom avtal 
(Nelander 2016, s. 19–24, 30). 

Jag har inte för avsikt att gå in på någon djupare 
diskussion om fördelar och nackdelar med kommundels-
reformen och beställar-utförarmodellen. Det blev dock snart 
tydligt, som Lars Nelander framhåller i sin kritiska 
granskning, att de två organisationsmodellerna utgick från 
olika grundidéer och att de inte fungerade särskilt bra 
tillsammans (Nelander 2016, s. 6–7, 28–29). 

En tredje organisationsförändring kom den 1 januari 
2003, när kommundelssystemet avskaffades. Samtidigt 
renodlades beställar-utförarmodellen till en modell för 
uppdrag och åtagande. Modellen skilde strikt mellan den 
politiska sidan, uppdragsnämnderna, och de producerande 
verksamheterna. Som exempel på uppdragsnämnder kan 
nämnas Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Kommundelsnämnderna efter-
träddes på det sociala området av fem geografiskt indelade 
sociala distriktsnämnder. Dessa ersattes emellertid i januari 
2007 av Socialnämnden för barn och unga. De följande åren 
ombildades även flera av de övriga nämnderna, men 
huvuddragen i styrmodellen kvarstod ännu en tid (Nelander 
2016, s. 34–36, 48). 

Hösten 2013 påbörjades en större översyn av 
kommunens organisation och i juni 2014 beslutades att de 
delar av organisationen som hade med utbildning och kultur 
att göra skulle undantas från modellen med uppdragstagare 
och producenter. Från och med 2015 avvecklades fyra 
nämnder, bland annat Socialnämnden för barn och unga. De 
ersattes med fyra nya, bland annat en socialnämnd. I juni 
2016 beslutade kommunfullmäktige att beställar-
utförarmodellen skulle avvecklas helt. Från januari 2017 
återgick hela kommunen till en mer traditionell modell med 
facknämnder (Nelander 2016, s. 48–49, 64; uppsala.se > 
Organisation och styrning > Organisation). 
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Arkivet 
Även om huvuddragen av de ovan skisserade organisations-
förändringarna går att greppa blir det mycket komplicerat 
för en användare av arkiven. Hur avspeglar sig 
förändringarna av nämndorganisationen i arkiv-
förteckningarna och var återfinns personakterna? Här följer 
några nedslag i förteckningarna med fokus på aktserier i 
ärenden baserade på socialtjänstlagen.  

När Uppsala kommun bildades 1971 inrättades Sociala 
centralnämnden. I dess arkiv hittar man serie F4A, 
”Personakter bevarade för forskningsändamål (5, 15, 25)”, 
som är en fortsättning på den omfattande serien F4 med 
socialhjälps-, nykterhets- och barnavårdsakter. Vidare finns 
F8A, ”Personakter bevarade för forskningsändamål” och 
F8B, ”Personakter bevarade av rättssäkerhetsskäl”. Dessa tre 
serier täcker åren 1982–1987. Under huvudavdelning F finns 
även ett stort antal aktserier som baseras på andra regelverk 
än 1982 års socialtjänstlag. Dessa F-serier går tillbaka till 
1970-talet, vilket är helt i enlighet med SKL:s riktlinjer och 
stadsarkivets bevarande- och gallringsplan (Uppsala 
kommun Stadsarkivet 1992). 

Under åren 1987 till 2002 var centralnämndens uppgifter 
mer begränsade. För denna period innehåller dess 
arkivförteckning inga akter i ärenden baserade på 
socialtjänstlagen. Sådana hittar man i stället i arkiven från de 
fjorton kommundelsnämnderna. Arkivförteckningarna för 
samtliga nämnder följer samma upplägg, med huvud-
serierna F3A, ”Personakter bevarade för forskningsändamål” 
och F3B, ”Personakter bevarade av rättssäkerhetsskäl”. 

Det är från och med 2003 som det börjar bli riktigt 
invecklat. De fem sociala distriktsnämnderna fick nämligen 
uppdrag från flera olika uppdragsnämnder: Barn och 
ungdomsnämnden, Nämnden för vuxna med funktions-
hinder, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
Äldrenämnden (Jonsson 2016; Internet Archive Wayback 
Machine, sökning på uppsala.se, 2003-04-21, Förstasidan > 
Politik & påverkan > Politiker & nämnder > Nämnder). 

I arkivförteckningarna för distriktsnämnderna återfinns 
huvudserierna F3A, ”Personakter bevarade för 
forskningsändamål” 2003–2006 och F3B, ”Personakter 
bevarade av rättssäkerhetsskäl” 2003–2006. Den sistnämnda 
har emellertid serieanmärkningen ”Ingår i socialnämnden 
för barn och unga serie F3B”. Även arkiven från några av 
uppdragsnämnderna innehåller personakter. I Barn och 
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ungdomsnämndens arkiv återfinns exempelvis ”Personakter 
SoL” 2004–2008 och ytterligare ett par serier. Äldre-
nämnden har två serier med ”Personakter enligt 
socialtjänstlagen”, dock bara för år 2012. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hade ansvar 
för försörjningsstöd men dess arkiv innehåller inga 
personakter eftersom utförandet låg hos Produktions-
nämnden för vård och bildning (Uppsala kommun 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2009, s. 9). 
Bevarande- och gallringsplanen för denna nämnd fastslår att 
dess personakter enligt SoL ska bevaras med datumbaserat 
urval (Uppsala kommun Uppsala produktion vård och 
bildning 2008, s. 66). En sökning i förteckningsprogrammet 
Visual Arkiv på Produktionsnämnden för vård och bildning 
leder till Styrelsen för vård och bildning. Ett av denna 
styrelses åtta delarkiv innehåller serien ”Personakter SoL” 
2003–2008. 

Socialnämnden för barn och unga, som existerade 2007–
2014, hade fyra myndighetsutskott som tog över 
distriktsnämndernas ärenden gällande bland annat barn och 
ungdomar i familjer med sociala problem (Internet Archive 
Wayback Machine, sökning på uppsala.se, 2007-02-02, 
Förstasidan > Politik & påverkan > Politiker & nämnder > 
Nämnder > Socialnämnden för barn och unga). I dess arkiv 
finns, liksom hos distriktsnämnderna, serierna F3A och F3B. 
Den förstnämnda innehåller inga handlingar, medan den 
andra är mycket omfattande. Enligt serieanmärkningen 
omfattar den även akter från de fem distriktsnämnderna 
2003–2006. Inrättandet av Socialnämnden för barn och 
unga 2007 ledde dock inte till att Barn- och ungdoms-
nämnden försvann. Den behöll ett huvudansvar för delar av 
socialtjänsten, dock inte för försörjningsstödet, till och med 
2014. I dess arkivförteckning finns (ännu) inga 
arkivhandlingar efter 2008. De hittills nämnda arkivbildarna 
är inte de enda som producerade socialakter under längre 
eller kortare perioder. Bland bevarande- och gallrings-
planerna förekommer även Invandrarnämnden och 
Nämnden för sociala och mångkulturella frågor.  

Kommen så långt avbröt jag mina efterforskningar. 
Bevarande- och gallringsplanerna och arkivförteckningarna 
tyder på att personalen på stadsarkivet gjort vad de kunnat 
för att hålla ordning på akterna. För att säga något med 
säkerhet skulle det dock behövas en fördjupad 
undersökning. 
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Proveniensprincipen en del av 
problemet 
Att få överblick över var alla personakter finns i Uppsala 
kommuns vildvuxna flora av arkivbildare är som torde ha 
framgått i det närmaste omöjligt, åtminstone för tiden från 
2003 och framåt. En starkt bidragande orsak till att det blir 
oöverskådligt är den vedertagna tillämpningen av 
proveniensprincipen. Denna arkivhanteringens grundbult 
har sina fördelar men också uppenbara nackdelar. Som 
användare av arkiven behöver man ha kunskap om hur den 
aktuella myndigheten varit organiserad vid olika tidpunkter, 
endast då kan man förutse var man hittar olika typer av 
handlingar.  

I en kommun betraktas varje nämnd och förvaltning som 
en egen arkivbildare, vilket är en minimalistisk uppfattning av 
proveniensen (Duchein 1983, s. 69–70). Med många om-
organisationer blir det föga användarvänligt. Vore det då 
bättre med en maximalistisk uppfattning, i det här fallet att 
betrakta hela kommunen som arkivbildaren? Kanske, men 
knappast när arkivet redovisas enligt det allmänna 
arkivschemat som fortfarande används i många kommuner. 
I en så stor och varierande verksamhet som en kommun 
skulle det bli så många serier under varje huvudavdelning att 
användaren skulle riskera att tappa orienteringen redan 
under huvudavdelning A.  

En alternativ metod för att följa en ärendetyp även om 
arkivbildarna växlar är det australiensiska CRS-systemet, 
som sätter serierna i centrum i stället för arkivbildarna. Det 
tillåter multipla provenienser, det vill säga att en serie 
handlingar kopplas till flera olika arkivbildare, vilket 
minskar problemen vid omorganisationer. Systemet tillkom 
dock som lösning på specifika svårigheter inom Australiens 
statsförvaltning och skulle sannolikt vara svårt att överföra 
till svenska förhållanden (Sahlén 2012, s. 365–368). 

Närmare till hands ligger den verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen (VBA) och dess fokus på verksamhets-
områden och processer (RA-FS 2008:4). Denna 
redovisningsmodell är sedan 2013 obligatorisk för statliga 
myndigheter och används nu även av flera kommuner. VBA 
gör det enklare att följa en process även om organisationen 
förändras, men endast under förutsättning att processen 
stannar inom en och samma arkivbildare. I kombination 
med en minimalistisk proveniens löser VBA inte problemet. 
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Om VBA däremot kombineras med en maximalistisk 
proveniens – att se hela kommunen som arkivbildaren – 
kommer saken i ett annat läge. Verksamhetsområden och 
processer har ju varit i stort sett de samma under hela 
perioden oavsett nämndorganisationen. Exempelvis 
genererar processen ”Bistånd baserat på socialtjänstlagen” 
personakter och andra handlingar som utgör vad som med 
VBA-termer kallas ett handlingsslag, och detta kan hållas 
ihop som en logisk enhet oavsett hur ofta nämnd-
organisationen förändras. 

Som förebild kan nämnas länsstyrelserna, som gått från 
en minimalistisk till en maximalistisk princip. Från starten 
på 1600-talet bestod varje länsstyrelse av två avdelningar, 
landskontoret och landskansliet. På 1950-talet indelades 
verksamheten i tio sektioner, som hade var sitt diarium och 
betraktades som egna arkivbildare. 1971 genomfördes en ny 
omorganisation och i stället för sektionerna kom en 
uppsättning enheter, också med var sitt arkiv. Från och med 
1991 betraktas emellertid varje länsstyrelse som en enda 
arkivbildare med ett gemensamt diarium. Att hitta i 
länsstyrelsearkiven under perioden med alla sektioner och 
enheter är en konstart som inte många behärskar. Numera, 
med VBA, har alla länsstyrelser en och samma 
klassificeringsstruktur. Den består av åtta verksamhets-
områden med sammanlagt inte mindre än 149 processer, 
men det hela blir ändå mycket mer överskådligt än Uppsala 
kommuns 32 olika diarier.  

I brist på en sådan radikal lösning skulle arkivanvändarna 
ha nytta av någon form av visualisering, ett allt vanligare 
hjälpmedel i många sammanhang (Spence 2014). I sin 
enklaste form kan det vara ett organisationsschema, men en 
mer utvecklad modell kan även visa förändringar över tid 
och innehålla länkar direkt till rätt förteckning. Ett gott 
exempel är nedanstående tidslinjevisualisering av den 
brittiska utrikesförvaltningen. 
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Källa: National Archives, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://labs.nationalarchive
s.gov.uk/foreign-affairs-timeline/timeline-V3.png 
 
Denna typ av visualisering skulle vara användbar i många 
svenska arkiv. Om en liknande skiss av nämnd-
organisationen i Uppsala kommun skulle underlätta för 
arkivanvändaren är dock tveksamt. Blandningen av 
beställare och utförare skulle sannolikt göra bilden så 
komplex att den inte vore till någon större hjälp. Men i 
kommuner och myndigheter med mindre invecklad 
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struktur kan en ökad användning av visualisering 
rekommenderas. 

Sammanfattningsvis tog min undersökning en annan 
riktning än den förväntade. I stället för slutsatser om 
bevarande och gallring landade den i en diskussion om 
principer för arkivredovisning. Men det är i sin ordning 
– när man håller på med forskning går det inte att veta i 
förväg vad resultatet ska bli. Som avslutning har jag tre 
rekommendationer till arkivarier i kommuner och andra 
komplexa organisationer: 

1. Överväg en kombination av verksamhetsbaserad 
arkivredovisning och maximalistisk tolkning av 
proveniens 

2. principen.  
3. Gör gärna digitala visualiseringar som visar 

förändringar över tid av olika processers plats i 
organisationen, helst med klickbara länkar direkt till 
förteckningarna. 

4. Om politikerna vill införa beställar-utförarmodellen, 
gör allt ni kan för att stoppa dem. 
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