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Inledning 

Från och med den 1 januari 2000 är Svenska kyrkan inte längre en statskyrka. 

Den så kallade skilsmässan föregicks av en långdragen process som startade 

redan i mitten av 1800-talet. När sedan lagen om religionsfrihet kom 1951 fick 

frågan nytt bränsle. Från den tidpunkten har diverse utredningar följt slag i 

slag. 1 När principbeslutet om de ändrade relationerna väl var taget följde ytter-

ligare utredningar i dess sp år, bland annat kom 1997 ett betänkande som fått 

namnet Staten och trossamfunden. Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 

egendomen och de kyrkliga arkiven. Av naturliga skäl behandlade man mest, 

vad gäller arkiv, det äldre materialet, men några sidor  ägnades även åt framtid-

en. Man underströk, bland annat, vikten av kontinuitet och öppenhet, men 

ansåg sig inte kunna införa några regler eller lagar som mer i detalj skulle styra 

arkivbildningen hos Svenska kyrkan efter den 31 december 1999. Det enda 

man kunde göra var att förutsätta att man inomkyrkligt skulle fastställa ett 

regelsystem, liknande det som gällt fram till relationsförändringen. 2 

Så nu är alltså Svenska kyrkan en, till största delen, enskild arkivbildare – 

eller? Nja, riktigt så enk elt är det ju inte, vilket vi återkommer till nedan. Inte 

ens i den rykande färska arkivutredningen Arkiv för alla – nu och i framtiden 

kan man klart utläsa vilken ställning Svenska kyrkan skall anses ha: 

                                                 
1 Martling, Carl-Henrik. Fädernas kyrka och folkets. Svenska kyrkan i kyrkovetenskapligt perspektiv . 
Verbum Förlag AB. Stockholm, 1992. ss.79-84 
2 SOU 1997:43. Staten och trossamfunden. Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de 
kyrkliga arkiven. Betänkande av kommittén angående det kyrkliga kulturarvet . Kulturdepartementet. 
Stockholm, 1997. ss.201-204 
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Med arkiv som bildas av enskilda menas folkrörelsearkiv och andra föreningsarkiv, 
näringslivsarkiv, person- och släktarkiv samt gårds - och byarkiv.3 

Denna definition görs i samband med ett förslag till ändring i arkivlagen, där 

man önskar få in ett tillägg som upphöjer de enskilda arkivens status som en 

del av det nationella kulturarvet.4 Kanske borde man pressat in något ord om 

trossamfund. Som det är nu känns det lite grand som om Svenska kyrkan befin-

ner sig i ett ingenmansland när det gäller arkivfrågor – man passar inte in i 

något av de traditionella  facken. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats kan sägas vara att ge en ögonblicksbild över den 

situation som råder för Svenska kyrkans arkiv idag, då snart tre år förflutit se -

dan skiljandet från staten. Den primära frågan är hur Svens ka kyrkan själv ser 

på sitt arkiv, det vill säga de handlingar som inkommit till eller upprättats hos 

Svenska kyrkan efter relationsförändringen. Vill man fortsätta som förr, med 

regler och föreskrifter liknande dem man hade som statlig myndighet, eller 

föredrar man en mer frivillig och, så att säga, lös ordning? Skiljer sig denna syn 

från olika nivåer inom kyrkan?  

Varför är det då intressant att få en bild av hur situationen är och hur man, 

inomkyrkligt, tänker och tycker om denna situation? Personligen är jag av den 

uppfattningen, att man ständigt måste uppdatera sina bilder av hur arkivsitu-

ationen är på olika håll inom samhället och hur de berörda parterna tänker och 

tycker om detta. Görs inte denna uppdatering finns det en stor risk att det bär 

iväg för långt mot katastrofens rand innan faror för arkivet upptäcks. I viss mån 

är det således aktuellt att även fråga sig vilka följder kyrkans stäl lningstagande 

i arkivfrågorna skulle kunna få. Därmed är inte sagt att min huvudsakliga av -

                                                 
3 SOU 2002:78. Arkiv för alla – nu och i framtiden. Betänkande av Arkivutredningen Arkiv för alla . 
Fritzes. Stockholm, 2002. s.173 
4 SOU 2002:78 s.119 
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sikt med föreliggande uppsats är att analysera huruvida Svenska kyrkans arkiv 

befinner sig i fara, även om ett resonemang kring frågan knappast kan und vi-

kas. En generell bedömning av riskfaktorer kräver en stor, rikstäckande under-

sökning. Man skulle möjligen kunna se denna uppsats som en mycket liten del 

av en sådan.  

Avgränsning och källmaterial  

För att komma åt Svenska kyrkans egen syn på arkivfrågorna har jag ansett det 

nödvändigt att koncentrera mig på källor med inomkyrkligt ursprung. Jag in rik-

tar mig främst på stifts - och församlingsnivå, även om Svenska kyrkans in ställ-

ning på riksnivå naturligtvis framkommer genom Kyrkoordningen, vilken utgör 

ett inomkyrkligt regelverk beslutat av Kyrkomötet.  

Källmaterialet utgörs således dels av Kyrkoordningen, men framför allt av 

yttranden över en remiss, vilken utsänts från Kyrkostyrelsen till stiftsstyrelser-

na och tjugoen samfälligheter/församlingar, samt till Riksarkivet, landsarkiven 

och några övriga berörda instanser inom kyrkan. Detta har komplett erats med 

ett fåtal intervjuer med några anställda inom Svenska kyr kan. Dessa får ses 

som exempel, snarare än representanter för alla församlingar och stift, men kan 

ändå fungera som motvikt till de övriga, kanske mer ideologiskt och politiskt 

färgade, källorna. Intervjuerna föranleder ett visst klargörande av hur jag meto-

dologiskt gått tillväga, vilket görs i föl jande delkapitel.  

Metod 

Intervjuer är alltid vanskliga att göra. De intervjuade5 befinner sig i en udda 

situation där de, medvetet eller omedvetet, kan känna behov av att justera bil-

den av sig själv. Det kan här vara fråga om att vilja framstå som en i arkiv -

frågor väl in satt person. Det kan även finnas risk för ett omedvetet intagande av 

                                                 
5 De personer som haft vänligheten att låta sig intervjuas kommer härefter att benämnas informanter.  
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försvarsposition, vilket i detta fallet, till exempel, skulle kunna röra sig om att 

försvara sättet på vilket man tar hand om handlingarna. För att motverka detta 

har jag försökt få till stånd ett avslappnat samtal snarare än en regelrätt interv -

ju.6 Innan intervjutillfället har jag klargjort för informanterna att det är deras 

faktiska synpunkter jag är ute efter och att jag inte kommer att värdera deras 

kunskaper.  

Det må så vara, att ett intervjuresultat anses mer vetenskapligt korrekt om 

man använder bandspelare, men jag har ändå valt att avstå d etta. Anledningen 

är främst förknippad med ovanstående resonemang, då jag anser att en band -

spelare inverkar menligt på informanternas möjlighet att känna sig bekväma. 

Det skall heller inte stickas under stol med att det är ganska opraktiskt att han-

tera en bandspelare under ett så långt samtal, som dessutom stundtals sker un -

der förflyttning mellan lokaler. För att på bästa sätt ändå kunna garantera rik -

tigheten i hur jag uppfattat samtalens innehåll har jag sammanställt dessa 

skriftligt så snart som möjligt efter intervjutillfället och sedan tillsänt denna 

sammanställning informanten/informanterna. Jag har då uppmanat till nog-

grann genomläsning, välkomnat synpunkter och tillägg,  samt betonat vikten av 

att det är informanternas egna synpunkter och funderingar som framkommer. 

Hur har då urvalet skett då det gäller informanter? Här har, sanningen säg -

andes, bekvämligheten till största del fått råda. Närmast till hands låg naturligt -

vis hempastoratets, Västanfors och Västervåla församlingars, administrativa 

personal. De hade dessutom tidigare uttryckt sig positivt inför tanken, eftersom 

de såg en möjlighet att själva inhämta en del information ur ett sådant samtal. 

Nummer två på listan över tänkbara kandidater var grannpastoratets, Norbergs 

och Karbennings församlingars, kanslist. Närheten kan näppeligen påverka 

resultatet, eftersom det inte förekommer någon nämvärd dialog mellan pasto ra-

tens kanslipersonal. Intressant i Norberg är att kanslisten är ny, vilket ger 

                                                 
6 Jag kommer i fortsättningen att omväxlande benämna intervjuerna intervju  och samtal  utan att det 
innebär någon betydelseskillnad.  
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möjlighet till att få höra hur hon ser på frågorna med, så att säga, nya friska 

ögon. Dessutom är det Norbergs kyrkoherde som är kontraktsprost, vilket skul-

le kunna ge Norberg en större närhet till stiftet än vad Västanfors har, även om 

det geografiska avståndet är detsamma. Slutl igen kan konstateras att val av stift 

skedde på samma grunder som val av församlingar, det vill säga bekväm lighet. 

Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer ett om Svenska kyrkan, vilket delats upp i 

två delkapitel. Det första delkapitlet ger läsa ren en bild av kyrkans organisation 

och det andra beskriver hur situationen för kyrkans arkiv förändrats efter 

skiljandet från staten.  

I det tredje kapitlet presenteras vad som framkommit ur källmaterialet på 

församlings- och stiftsnivå. Kapitlet har delats upp i delkapitel och ytterligare 

underkapitel i avsikt att skapa en bättre överblick och underlätta för jämförel-

sen. Det som framkommer i detta kapitel diskuteras sedan i det fjärde kapitlet. 

Avslutningsvis följer en kortare sammanfattning, samt en förteckning över 

källor och litteratur. Denna förteckning har indelats i underavdelningar och 

gjorts avsiktligt detaljerad – allt för att ge läsaren en bättre möjlighet att över-

blicka källmaterialet. 
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Svenska kyrkan och dess arkiv 

Avsikten med detta kapitel är att göra läsaren någorlunda förtrogen med 

Svenska kyrkan som organisation, vilket kan ge en uppfattning om den nutida 

arkivbildningen inom denna organisation. Därefter ges en kortfattad översikt 

över de lagar, regler och förordningar som reglerat, reglerar och eventuellt 

kommer att reglera det arkiv som bildas. Detta innebär även att den officiella 

inställningen till arkivfrågor på kyrkans centrala nivå framkommer.  

Att beskriva Svenska kyrkans organisation helt kort bjuder visst motstånd. 

Detta mest beroende på att organisationens delar uppvisar många olika vari -

ationer, men även i viss mån på grund av den så kallade dubbla ansvarslinjen. 

Den senare avser det faktum att det både är församlingen, med dess förtro ende-

valda, och de vigda, det vill säga präster och diakoner, som skall leda och an-

svara för verksamheten. Här skall ändå göras ett försök till kortfattad besk riv-

ning, med början utifrån den lokala nivån.  

Svenska kyrkans organisation7 

Församlingarna är de lokala enheterna och de styrs av kyrkoråd, kyrko fullmäk-

tige, eller kyrkostämma, och en kyrkoherde. Ofta har dock två eller fler för -

samlingar gått samman till ett pastorat med gemensam kyrko herde. Man har då 

även vissa resurser och så vidare gemensamt och kallas en samfällighet. Denna 

                                                 
7 Faktauppgifter till detta delkapitel är hämtade ur: Kyrkoordning – med angränsande lagstiftning för 
Svenska kyrkan.  Tredje upplagan. Andra tryckningen. Verbum Förlag AB. Stockholm, 2000. passim, 
Svenska kyrkans hemsida: http://www.svenskakyrkan.se 2002-11-09, samt Västerås stifts hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/  2002-11-11 
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styrs av samfällda kyrkofullmäktige och kyrkonämnd, men fortfarande har 

varje församling ett kyrkoråd. Har istället flera pastorat gått sam man i en orga-

nisatorisk samverkan bildas en flerpastoratssamfällighet och en pastoratsnämnd 

tillkommer. Som beredande organ till kyrkofullmäktige och kyrkonämnd kan 

även olika utskott uppträda, till exempel förvaltningsutskott och personalut-

skott. 

Flera församlingar, och/eller samfälligheter, bildar tillsammans ett kont-

rakt. En av församlingarnas kyrkoherdar fungerar som kontraktsprost och har 

en viss tillsynsfunktion på biskopens uppdrag.  

Flera kontrakt finns således inom ett stift. Stiftet styrs av stiftsfullmäktige, 

stiftsstyrelse och biskop. Till detta kommer också domkapitlet. Även om för -

samlingarna är i stort sett autonoma ligger en viss tillsynsskyldighet på stiftet. 

Man värnar om kyrkans enhet, främst inom de teologiska frågorna, men i viss 

mån även då det gäller mer administrativa frågor. I stiftets uppgifter ingår att 

stödja och främja församlingarnas uppdrag, bland annat genom att erbjuda ut-

bildning och fortbildning. Stiftsstyrelsen skall därmed främja församlingslivet, 

men även ha kontroll över stiftets ekonomiska hantering. På biskopens axlar 

vilar ansvaret för de mer teologiska fr ågorna gentemot församlingarna, men 

även tillsynsskyldighet i form av visitationer. De senare kan dock delegeras till 

kontraktsprostarna. Biskopen är en självskriven ledamot av stiftsstyrelsen och 

skall fungera som ordförande i domkapitlet (utom i Uppsala stift där ärkebisko-

pen är ordförande och biskopen vice ordförande). Domkapitlet är en del av 

organisationen som skall fungera relativt självständigt. Förutom biskopen ingår 

som ordinarie ledamöter domprosten, en präst eller diakon från någon av  för-

samlingarna inom stiftet, en person som är eller har varit ordinarie domare, 

samt tre övriga ledamöter, vilka ej får vara vigda till diakon, präst eller biskop. 

Domkapitlet har en tillsynsuppgift där det, bland annat, ingår att döma i olika 

tvistemål , men även att bistå i församlingarnas utarbetande av församlings inst-

ruktioner och utfärdande av desamma. Om någon vill överklaga ett beslut taget 
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av en församling eller samfällighet sker detta i första hand till domkapitlet. 

Domkapitlets beslut kan i sin tur överklagas till Svenska kyrkans överklagan-

denämnd. Den senares beslut kan ej överklagas. 

På central nivå återfinner vi ärkebiskopen, men framför allt kyrkomötet 

och kyrkostyrelsen. Det är här de centrala och övergripande frågorna behand -

las, bland annat frågor om Svenska kyrkans eventuella gemensamma arkiv och 

arkivförordningar. 

Svenska kyrkans arkiv 

Utifrån vad som framkommit ovan kan vi konstatera att det inom Svenska kyr -

kans organisation upprättas en mängd protokoll på olika nivåer, inom styre lser, 

nämnder, utskott, och så vidare. Till detta kommer naturligtvis andra hand ling-

ar härrörande från verksamheten, som, till exempel, in- och utgående skrivel-

ser, räkenskaper, olika register, kartor, program, skrifter och broschyrer. Det är 

i stort sett samma sorts handlingar som bildar Svenska kyrkans arkiv nu som 

det var före relationsförändringen, men den juridiska statusen för dessa hand-

lingar har förändrats. 

Före relationsförändringen 

Handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan före första 

januari 2000 är allmänna handlingar och löd, och lyder allt jämt, under samma 

lagar som andra statliga myndigheters handlingar, det vill säga tryckfrihetsför-

ordningen, sekretesslagen och arkivlagen. För att på ett korrekt sätt kunna följa 

dessa lagar förekom även olika förordningar och tillämpningsföreskrifter ut fär-

dade av Riksarkivet.8  

Inför relationsförändringen framställdes en mängd informationsmaterial, 

såväl från Riksarkivet och landsarkiven som inomkyrkligt, men även gen om 

                                                 
8 Svenska kyrkan 2000. 30/1999. Information från Svenska kyrkans centralst yrelse och Svenska kyrkans 
församlingsförbund. s.2 
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direkt samarbete. Som exempel på det senare kan nämnas informationsbladet 

Svenska kyrkan 2000. 30/1999. Information från Svenska kyrkans centralstyre l-

se och Svenska kyrkans församlingsförbund, där materialet sammanställts av 

Karl-Gustaf Andersson, förstearkivarie vid Landsarkivet i Uppsala. Informatio-

nen gällde till övervägande del vad som skulle ske med de handlingar som 

redan fanns i arkiven. Man fick instruktioner om att, och hur, arkiven skulle av-

slutas och hur överlämnandet till arkivmyndighet skulle ske.9 

För de handlingar, upprättade före år 2000, som fortfarande förvaras hos 

Svenska kyrkan enligt Lag (1999:288)10, och kanske ännu inte helt ordnats och 

förtecknats, utkom så sent som i slutet av januari 2000 nya myndighets specifi-

ka föreskrifter från Riks arkivet rörande gallring, förteckningsplan och bind-

ning. 11 Teoretiskt sett skulle sådana föreskrifter kunna komma även framgent, 

gällande kyrkligt material äldre än år 2000. Britta Jonell -Ericsson från Riks -

arkivet påpekar att det inte har någon betydelse att föreskrifterna träder i kraft 

efter rela tionsförändringen. 12 

Efter relationsförändringen 

De handlingar som inkommer till och upprättas hos Svenska kyrkan från och 

med den första januari år 2000 är att betrakta som enskilda handlin gar – med 

undantag av dem som berör begravningsverksamheten och den kyrkoantikva-

riska ersättningen. De senare är alltjämt allmänna handlingar eftersom de fort-

farande härör från offentligrättslig verksamhet. 13 Dessa lyder sålunda un der 

samma lagar som förr och för dessa verksamheter utfärdas myndighetsspecifi-

ka föreskrifter från Riksarkivet. Hittills har nya före skrifter utfärdats för be-

                                                 
9 Svenska kyrkan 2000. 30/1999 . passim 
10 Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess 
organisatoriska delar för förvaring, m.m. 
11 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) 2000:2, 2000:3, 2000:4, 2000:5 och 2000:6  
12 Jonell-Ericsson, Britta, Riksarkivet. Svar på frågor via e -post till uppsatsförfattaren. 2002-11-12 
13 Svenska kyrkan 2000. 30/1999 . ss.2 och 8 
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gravningsverksamheten rörande förteckningsplan och gallring. 14 Däremot har 

inga sådana ännu kommit angående den kyrko antikvariska ersättningen. Jonell-

Ericsson meddelar dock att sådana natur ligtvis planeras, men att man avvaktar 

tills man fått större er farenhet om vilka handlingar det rör sig om.15 

Är då resten av Svenska kyrkans nyare arkiv  att betrakta som ett enskilt 

arkiv vilket som helst? Nej, så kan man knappast se på saken. Svenska kyrkan 

har genom sin särställning fått hanteringen av sina handlingar delvis reglerad i 

svensk lag även efter relationsförändringen. Detta trots att man i  den statliga 

utredningen från 1997, vilken nämndes inledningsvis, ansåg att man inte kunde 

omfatta Svenska kyrkan i en arkivlagstiftning, eftersom det skulle kunna anses 

som en särbehandling i förhållande till andra trossamfund. 16 Idag finns ändå 

Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, i vilken man kan läsa: 

10 § Om rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar när det gäller viss verksamhet 
finns bestämmelser i sekretesslagen (1980:100). 

11 § Även utöver vad som följer av 10 § skall var och en ha rätt att ta del av Svenska 
kyrkans handlingar. Denna rätt får begränsas bara om det är särskilt motiverat med hänsyn 
till 
1. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,  
2. Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller 
3. något synnerligen väsentligt intresse. 

12 § […]  
Svenska kyrkans arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  
1. rätten enligt 11 § att ta del av kyrkans handlingar, 
2. behovet av information för rättsskipning och förvaltning, och 
3. forskningens behov. 
Vid arkivbildningen och arkivvården skall beaktas att Svenska kyrkans arkiv är en del av 
det nationella kulturarvet. 

13 §  Beslut som innebär att någon inte får ta del av sådana handlingar som avses i 11 § 
överprövas på det sätt som Svenska kyrkan bestämmer. I den  utsträckning som Svenska 
kyrkan bestämmer får också andra beslut överprövas.  

                                                 
14 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) 2001:7 och 2001:8  
15 Jonell-Ericsson. 2002-11-12 
16 SOU 1997:43. s.202 
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För att inom Svenska kyrkan ytterst pröva frågor enligt första stycket skall ett särskilt 
organ inrättas. Ordföranden i detta organ skall vara eller ha varit ordinarie domare.17 

Att man undviker att detaljstyra Svenska kyrkans arkivbildning skulle möjligen 

kunna märkas i § 11 moment tre, vilket är vagt formulerat och därmed lämnar 

öppet för kyrkan att själv bedöma vad som skall anses vara synnerligen väsent-

liga intressen.  

Den uppmärksamme läsaren har nu även noterat de uppenbara likheterna 

mellan ovanstående citat och valda delar av Arkivlagen (1990:782) och Tryck-

frihetsförordningen (för utdrag ur dessa, se bilaga). Detta gäller speciellt om 

man jämför 12 § ovan med 3 § andra och tredje stycket Arkivlagen. 

Även i Kyrkoordningens tolfte avdelning 53 kapitlet finns i det närmaste 

samma ordalydelse och i inledningen till nämnda avdelning skriver man: 

Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska kyrkans verksamhet är av 
avgörande vikt. Offentlighetsprincipen tillämpas för all kyrklig verksamhet, när det inte är 
uppenbart att andra intressen väger tyngre. För att var och en skall ha tillgång till de 
skriftliga handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan behöver dessa hållas ordnade och 
bevaras för framtiden. I detta ligger också ett ansvar för att föra vidare det historiska arv 
som kyrkan har del av.18 

Till detta har Kyrkostyrelsen valt att ytterligare koppla samman de statliga 

arkivbestämmelserna med det som skall gälla för Svenska kyrkans arkiv från 

och med första januari 2000 genom ett beslut i oktober 1999: 

[…] skall motsvarande regler tillämpas som gäller för allmänna handlingar som förvaras 
hos Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar. Sådana regler finns i a rkivlagen 
(1990:782), i arkivförordningen (1991:446) och i föreskrifter som har meddelats av Riks-
arkivet.19 

 

                                                 
17 Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan. I: Kyrkoordningen – med angränsande lagstiftning för Svenska 
kyrkan . Verbum Förlag AB. Stockholm, 2000. ss.264-265 
18 Kyrkoordningen . 2000. s.196 
19 Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB) 1999:14 .  2 §, andra stycket 
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Det råder knappast någon tvekan om vilken position Kyrkomötet och Kyrko -

styrelsen intagit genom dessa formuleringar – man signalerar klart och tydligt 

att kyrkans handlingar kommer att handhas efter samma strikta regler som gäl-

ler för statliga myndigheter. Dock har man valt att utöka, eller kanske snarare 

understryka, sekretessbestämmelserna genom att i 54 kapitlet Kyrkoordningen, 

“Undantag från offentlighet för handlingar”, ta upp några specifikt kyrkliga si-

tuationer och handlingar som behöver beaktas när det gäller tystnadsplikt och 

sekretess. Som exempel kan nämnas själavårdssekretess och för bud mot att 

röja vissa uppgifter ur kyrkobokföringen. 20 

Vi har alltså kunnat konstatera att det finns såväl statliga som inomkyrkliga 

lagar, vilka påbjuder en god arkivhantering som i stort skulle kunna liknas vid 

den statliga. För att på det mest korrekta sätt kunna följa dessa lagar behövs be -

stämmelser och råd, liknande dem som de statliga myndigheterna har att hålla 

sig till, det vill säga Riksarkivets föreskrifter. Karl-Gustaf Andersson, vid 

Landsarkivet i Uppsala, fick i maj 2000 i uppdrag att framställa föreskrifter och 

handbok för detta ändamål, vilket han bland annat skriver om i sin uppsats “De 

kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten”. Föreskrifterna skulle ingå i 

den kyrkliga författningssamlingen, Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB).21 

(mer om handbok och föreskrifter i nästa delkapitel) 

Ett samrådsorgan, Svenska kyrkans och Riksarkivets samrådsorgan för 

kyrkliga arkivfrågor, har funnits sedan april 1999 och i detta har deltagit rep re-

sentanter från Svenska kyrkan, Riksarkivet och landsarkiven – bland annat har 

nämnde Karl-Gustaf Andersson varit sekreterare. Det har varit en form av dis-

kussionsforum där arkivfrågor kunnat dryf tas.22 Till samrådsorganet remit tera-

des i mars 2002, från Kyrkostyrelsens arbets utskott, frågan om huruvida det 

verkligen var nödvändigt med bestämmelser jämte handboken. De utarbetade 

                                                 
20 Kyrkoordningen . 2000. ss.199-202 
21 Andersson, Karl-Gustaf. ”De kyrkliga arkiven och kyrkans skiljande från staten”. I: Av kärlek till arkiv. 
Festskrift till Erik Norberg . Skrifter utgivna av Riksarkivet 20. Stockholm, 2002. s.206 
22 Andersson. 2002. ss.204 o 207 
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föreskrifterna och handboken hade då, i manuskriptform, varit ute på remiss till 

olika instanser inom kyrkan (vi återkommer till dessa remissyttranden längre 

fram). Samrådsorganet tog upp frågan vid ett möte  den  8 april 2002. I en skri-

velse till Kyrkostyrelsen sammanfattar samrådsorganets ordförande, Claes 

Gränström, vad man kommit fram till: 

Enligt samrådsorganet bör Svenska kyrkans arkivvård regleras av särskilda bestämmelser. 
Hur dessa skall tillämpas bör sedan framgå i en för ändamålet framställd handbok. 23 

Man motiverar detta med att det är nödvändigt för att den inomkyrkliga offent-

lighetsprincipen skall kunna fungera och att det kulturella arvet säkerställas. 

Man menar vidare att ett uteslutande av bestämmelser skulle underminera 

handbokens betydelse och endast göra reglerna till rekommendationer, vilket i 

sin tur skulle omöjliggöra den ordning som Svenska kyrkan själv beslutat i 

Kyrkoordningen.24  

Det är detta läge som gäller just i skrivandets stund. Ett beslut om huruvida 

man skall anta de utarbetade föreskrifterna och handboken eller ej har ännu inte 

klubbats. Frågan kommer troligen upp till behandling hos Kyrkostyrelsen vid 

något av dess första sammanträden under 2003.  

Något som inte lär komma upp på K yrkostyrelsens bord under de närmaste 

åren är frågan om en, för Svenska kyrkan gemensam, arkivdepå. I en motion 

till Kyrkomötet 2000 tas fasta på 55 kapitlet 8 § Kyrkoordningen, där det står:  

[…] Arkivhandlingar som inte längre behövs i kyrkans verksamhet får dock överlämnas 
till Kyrkostyrelsen för förvaring i Svenska kyrkans gemensamma arkiv.25 

Något sådant gemensamt arkiv finns dock ännu inte, men motionären efterlyser 

framförhållning och rekommenderar Sollefteå som den plats till vilken en dy lik 

                                                 
23 Gränström, Claes. ”Angående arkivbestämmelser och handbok för Svenska kyrkans arkiv”. Skrivelse 
från Riksarkivet till Kyrkostyrelsen. Dnr Ra 04 -2002/1370. Riksarkivet, 2002-04-16 
24 Gränström. 2002-04-16 
25 Kyrkoordningen . 2000. s.204 
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depå lämpligen kan förläggas. Han påpekar att lokaler finns och att när heten 

till SVAR i Ramsele måste betraktas som en fördel, eftersom man kan dra nytta 

av den personalens kompetens. Han hemställer att Kyrkomötet skall tillsätta en 

utredning och att denna utredning särskilt skall beakta hans lokaliseringsför-

slag. 26  

Tillsyns- och uppdragsutskottet menar dock att det inte kommer att råda 

någon platsbrist i församlingarnas och stiftens arkiv inom en över skåd lig fram-

tid. Att det i sinom tid uppstår behov a v att, på frivillig basis, kunna överlämna 

material tvivlar man dock inte på. Utskottet poäng terar särskilt möjligheten att 

få överlämna digitalt lagrade handlingar, eftersom de kan kräva sär skild förva-

ring och hantering. Man påpekar också, med tank e på motionärens förslag till 

placering, att det i ett tidigare betänkande fastslagits “att kyrkans gemensamma 

arkiv fysiskt kan befinna sig på flera platser”. 27 Utskottet hemställer sedan att 

Kyrkomötet avslår motionen, vilket bifalles. 28 

Föreslagna föreskrifter och handbok 

De förslag till föreskrifter som Karl-Gustaf Andersson arbetat fram, och som 

tillsammans med handboken utsänts på remiss, består av sju delar med ar bets-

namnen SvKB 2001:A – SvKB 2001:H. 29 De uppvisar stora likheter med 

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter och hänvisar till 55 kapitlet 7 § 

Kyrkoordningen: 

Kyrkostyrelsen får utfärda regler om 
1. vilka skrivmateriel och förvaringsmedel som skall användas, 
2. hur arkiven skall vårdas,  
3. återlämnande av handlingar,  

                                                 
26 Motion till Kyrkomötet 2000:67 av Jan Erik Ågren om Svenska kyrkans gemensamma arkiv. http:// 
www.svenskakyrkan.se/km-2000/motioner/Kmot-66.htm   2002-11-06  
27 Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2000:17 Svenska kyrkans gemensamma arkiv.  http:// 
www.svenskakyrkan.se/km-2000/betankanden/TU2000-17-webb.htm   2002-11-06 
28 Svenska kyrkans gemensamma arkiv Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2000:17. http:// 
www.svenskakyrkan.se/tcrot/km2000/snabbprotokoll/TU%2017.htm   2002-11-06 
29 För lista, inklusive titlar, över dessa förslag till Svenska kyrkans bestämmelser se källförteckningen. I 
noterna kommer de att betecknas SvKB 2001:x (där x ersätts av aktuell bokstav) 
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4. utlåning av handlingar,  
5. överlämnande av handlingar för tillsyn och överprövning, och 
6. när och hur handlingar skall gallras.30 

De förslag som nu föreligger rör alla kyrkans nivåer, men kanske främst den 

regionala och den lokala.  

Något av det viktigaste som slås fast i föreskriftern a återfinns i 3 § andra 

stycket 2001:A, angående arkivbildning:  

Arkivbildningen kan antingen vara knuten till ett kyrkligt organ (arkivbildare) i vars 
verksamhet ett arkiv bildas eller till ett visst kyrkligt territoriellt område. I det senare fallet 
bildar flera kyrkliga organ (arkivbildare) inom detta område gemensamt ett sammanhållet 
arkiv.31 

Anledningen till ovanstående ställningstagande klargörs i handbokens fjärde 

kapitel. Där fastslås att arkivbildare egentligen borde vara de kyrkliga organen 

inom Svenska kyrkans varje nivå, men traditionellt har arkivbildarbegreppet 

knutits till församlingen på lokal nivå. Detta har medfört att församlingsarkiven 

varit sammanhållna. För att inte bryta den tra ditionen har man alltså valt att låta 

församlingar, som territoriell lokal enhet (det torde i och för sig även gälla 

icke-territoriella församlingar), behålla sin status som arkivbildare, trots att 

man egentligen har flera olika organ inom sitt verksamhetsområde. I viss mån 

tillämpas denna regel även på regional n ivå. Utifrån detta resonemang återfinns 

så ledes på lokal nivå kyrklig samfällighet och/eller församling som arkiv bilda-

re. På regional nivå är stift och kontraktsprost arkivbildare. Här kan dock del ar-

kiv bildas om man så beslutar. Exempel på sådana tä nkbara delarkiv är domka-

pitel, biskop och eventuella nämnder.32  

                                                 
30 Kyrkoordningen . 2000. ss.203-204 
31 SvKB 2001:A § 3 
32 Handbok för Svenska kyrkans arkiv . 2001. Kap. 4 ss.8 o 10-11 och SvKB 2001:A § 6-9 
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SvKB 2001:A upptas också till stor del av bestämmelser rörande materiel 

och lokaler. Bland annat föreskrivs bindning av ministerialböckerna 33 på lokal 

nivå, medan det för protokoll på samtli ga nivåer endast rekommenderas bind -

ning. 34 

De övriga bestämmelserna tar upp förteckningsplaner för regional och lo-

kal nivå, samt olika gallringsföreskrifter.  

Handboken förtydligar föreskrifterna och skall fungera som hjälpmedel i 

arkivarbetet. Den skall kunna fungera både för självstudier och som kurs mate-

rial. I handboken ingår även mallar för, bland annat, förteckningar på de olika 

nivåerna.  

                                                 
33 ministerialböcker = ”för varje församling förda register över dop, konfirmationer, vigslar och 
begravningar” enligt Kyrkoordningen . 2000. s.204 
34 SvKB 2001:A § 18 
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Församlingarnas och stiftens syn på den nya 

arkivsituationen  

I detta kapitel presenteras uppgifter ur det källmaterial som utgörs av intervjuer 

och remissyttranden. För att underlätta jämförelse mellan de olika nivåerna har 

kapitlet delats upp i ett delkapitel för församlingsnivå och ett för stiftsnivå.  

Församlingsnivå  

Detta delkapitel berör församlingsnivå. Det  är uppdelat i två underkapitel, ett 

för intervjuerna och ett för remissvaren. För tydlighetens skull har intervju-

delen ytterligare delats in i mindre avdelningar. 

Intervjuer35 

Första intervjun gjordes med Siv Ekbäck (härefter benämnd SE) kanslist hos 

Norbergs och Karbennings församlingar, vilka tillsammans utgör ett pastorat, 

tillika en samfällighet. I samtalet deltog stundvis även Håkan Stråhle (härefter 

benämnd HS), som bland annat arbetar med ungdomar och information inom 

pastoratet. SE hade vid intervjutillfället endast arbetat inom kyrkan under två 

månader. Tidigare var hon anställd inom skolans administration och dessförin-

nan arbetade hon på bank. Den tidgare arbets livserfarenheten bäddar således 

                                                 
35 Delkapitlet bygger på följande intervjuer: Ekbäck, Siv, kanslist Norbergs och Karb ennings 
församlingar. 2002-11-21 och Riddersporre, Gunilla, Söderström, Birgitta och Münger, Vivi-Ann, 
administrativa assistenter Västanfors och Västervåla församlingar. 2002 -11-27 
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för en viss insikt i vikten av att arkivera rätt. Hon upplever arkivfrågor som 

tråkiga, men absolut nödvändiga.  

En vecka senare intervjuades tre administrativa assistenter i Västanfors: 

kyrkoherdens sekreterare – Gunilla Riddersporre (härefter GR), administratör 

för ekonomi-, löne- och personalfråg or – Birgitta Söderström (härefter BS), 

samt kyrkobokföringsansvariga Vivi-Ann Münger (härefter VM). Västanfors 

församling utgör tillsammans med Västervålas församling ett pastorat tillika en 

samfällighet. De tre informanterna hyser ett stort intresse för arkivfrågor, efter -

som de anser att svaren kan dölja nyckeln till god ordning. Dock har de alltför 

lite tid att sätta sig in i sådana frågor och dessutom utfördes tidigare det mesta 

arbetet med arkivet av en anställd som nyligen slutat. De välkomnar verkligen 

den nya situationen med en, så kallad, fri kyrka. Inte minst på grund av den 

möjlighet detta ger till en ny fräsch start för arkivet, där man kan lägga de gam-

la, ofta luddigt ut formade, systemen åtsidan och skapa något nytt och glasklart 

från grunden.  

Regler eller rekommendationer 

Ingen av informanterna på församlingsnivå hade kännedom om den handbok 

och de föreskrifter som föreligger i manuskriptform. När de informeras om 

förekomsten av dessa dokument och om att det uppstått en tvekan om huruvida 

dessa förslag till bestämmelser verkligen skall antas av Kyrkostyrelsen eller ej 

uppstår en diskussion om rekommendationer kontra bestämmelser. Det råder 

knappast någon tvekan om att det är bestämmelser som ligger informanterna 

varmast om hjärtat. Utan ordentliga riktlinjer infinner sig en obehaglig osäker-

het. SE hävdar betämt att hon alltid föredrar att någon ger henne direktiv om 

sådana här saker och att de sedan följs. Både hon och de andra informanterna 

ser bestämmelser som den enda vägen till en enhetlighet inom kyrkan, vilket de 

anser behövs. SE tar exempel från sin tidigare anställning som banktjänsteman. 

Då upplevde hon att olika regioner agerade helt olika, trots att de hade samma 
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skyldighet att uppfylla bankinspektionens krav. Detta fann hon mycket nega-

tivt. 

Anledningen till att någon skulle vilja ha rekommendationer istället för be -

stämmelser skulle kunna vara en ekonomisk fråga, men GR tror också det finns 

en mer ideologisk aspekt –man vill helt enkelt hävda sin ställning som fristå-

ende och vill därmed rensa bort allt som påminner om statlig styrning.  

I väntan på dessa förmodade bestämmelser undviker man att rensa och 

gallra om det inte är helt uppenbart vad som är förnuftigt. SE väntar på att få gå 

en kurs i kyrkobokföring och hoppas få mer information om arkivhanteringen 

då. VM är luttrad och minns hur det var vid kyrkobokföringsreformen 1991. 

Då dröjde det många år innan nya arkivregler blev fastställda. BS känner att 

pappersmängden håller på att växa henne över huvudet. Hon befarar att hon 

sparar alldeles för mycket som det är nu, men vågar inte gallra innan hon ser de 

nya reglerna. I Västanfors kan man tänka sig att kalla in professionell hjälp när 

reglerna kommer, för att kunna skapa den efterlängtade nya grunden att stå p å.  

Eftersom det inte finns några regler, finns heller inga dokumenthanterings -

planer, eller dylikt, vilket ses som en brist. GR, som har ett förflutet inom ad-

ministrationen vid en större industri, minns dylika dokument som en stor hjälp. 

Som det är nu finns inga ledtrådar om vilket papper som skall användas, gall-

ringsfrister och så vidare. SE plockar fram det gamla förteckningsschemat och 

menar att detta är det enda hon har att gå efter. Hon antar att det är det hon 

måste följa om inga andra regler komm er snart, eftersom det börjar bli dags att 

arkivlägga en del material. 

Dock finns det, i båda pastoraten, ett väl fungerande diariesystem, ACTA, 

vilket underlättar hanteringen av handlingar. Systemet är utvecklat för Svenska 

kyrkan men används även av andra. SE tyckte det var mycket lätt att lära sig 

och skulle någon tveksamhet uppstå så kan hon alltid med förtroende vända sig 

till kyrkoherden, som är väl insatt i de administrativa frågorna. VM har ett eget, 

manuellt diarium för de, ofta ganska ensartade, handlingar som rör, bland an-
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nat, in- och utträden ur kyrkan. Det är lättöverskådligt och fungerar bra, varför 

det inte anses ekonomiskt försvarbart att investera i en nätverksversion av det 

digitala diariesystemet. 

Tillsyn och rådgivning  

Om problem uppstår i dagsläget vänder sig SE i första hand till den övriga 

personalen, i andra hand till en personlig kontakt på stiftet och i tredje hand till 

Kanslistödet – en resurs på central nivå som bidrar med råd i bland annat reg le-

mentsfrågor. HS kan inte erinra sig att det någonsin varit aktuellt att kontakta 

Landsarkivet i Uppsala för rådgivning. Han har heller aldrig sett att någon varit 

på inspektionsrunda till pastoratet, men det kan ju ha skett i samband med 

någon hämtning av leverans. 

Inte heller i Västanfors har man haft någon kontinuerlig kontakt med 

Landsarkivet. Dock var Karl-Gustaf Andersson inbjuden av kontraktet för att 

hålla en kurs inför relationsförändringen. Får man problem är det istället andra 

man vänder sig till och det skiljer sig mellan de tre informanterna, eftersom de 

har olika arbetsuppgifter. BS vänder sig i första hand till kommunens tjänste-

män på ekonomisidan och till kommunens arkivutbildade tjänsteman. GR 

skulle vända sig till Kanslistödet. Så även VM , men hon har oftast möjlighet att 

få hjälp från stiftets kyrkobokföringsexpert.  

Vi leker lite med tanken på att det verkligen skulle fastställas bestämmelser 

och funderar då över hur tillsynsfrågan skulle lösas. SE och HS är eniga om att 

det skall skötas inomkyrkligt, men absolut inte på församlingsnivå. Återigen är 

motiveringen att enhetligheten inom kyrkan skulle kunna gå förlorad. HS före -

slår stiftsnivå, vilket skulle vara hanterbart geografiskt. SE håller med om den 

aspekten, men menar att riktlinjerna för tillsynen bör komma från centralt håll, 

även om den praktiska tillsynen sköts av stiften. Det skulle alltså bli som rela -

tionen är idag mellan Riksarkivets föreskrifter och landsarkivens tillsyn. Åsik -

terna delas i stort av de tre informanterna i Västanfors, speciellt när det gäller 
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att det skall skötas inomkyrkligt. Dock menar VM att den praktiska tillsynen 

skulle kunna skötas av landsarkiven även i fortsättningen, men nu på kyrkans 

uppdrag. 

Depå  

Båda pastoraten anser sig ha gott om bra arkivutrym men. SE visar hur mycket 

som skulle kunna komprimeras, och dessutom skall ju mycket äldre material 

snart överlämnas till Landsarkivet. I Västanfors är antalet lediga hyllmeter 

stort. Man har till och med kunnat upplåta kostnadsfritt arkivutrymme till Hem-

bygdsföreningen. Dessutom förvaras en hel del av pastoratets trycksaker i de-

pån. SE påpekar också att det i framtiden kanske blir avsevärt mycket mindre 

volym av pappershandlingar och mer digitalt bevarande. 

Skulle det i framtiden finnas behov från församlingarna att lämna ifrån sig 

materialet så anser alla informanter att det bör skötas inomkyrkligt. GR och BS 

betonar även att inomkyrkliga lösningar är bäst nu när man är fristående. SE 

funderar över möjligheterna till gemensamma servrar på central nivå fö r lag-

ring av det digitala materialet. VM påpekar att en central depå, vilket är det 

mest logiska, är bra för forskningen och att en sådan är en ytterligare anledning 

till att det är så viktigt med enhetliga regler för hela Svenska kyrkan.  

Offentlighet 

Hur står det egentligen till med de offentligrättsliga handlingarnas isärhållande 

från Svenska kyrkans övriga handlingar? SE har inte funderat över frågan. 

Pastoratet har en Kyrkogårds- och fastighetsnämnd och det är antagligen bara i 

denna nämnds handlingar man kan återfinna de offentligrättsliga handlingarna. 

Frågan kommer antagligen att aktualiseras när handlingarna skall arkivläggas. 

Inte heller i Västanfors har man funderat så särskilt mycket över frågan. Hand -

lingar som rör begravningsverksamheten förvaras hos en ansvarig vid kremato-

riet/begravningskapellet. Dock råder det viss osäkerhet om hur det blir med 

protokollen om det tas något beslut i Förvaltningsutskottet som rör begrav-
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ningsverksamheten. Skall en kopia föras över till krematoriet då, el ler? VM 

tror att det skulle kunna bli så att om man vill se originalprotokollet i framtiden 

får man bege sig till Svenska kyrkans arkiv och om man vill se resten av 

handlingarna som rör begravningsverksamheten så får man bege sig till res pek-

tive landsarkiv, om handlingarna överlämnats dit. 

Någon månad efter intervjutillfället berättar GR att hon nu kommit på hur 

man brukar göra när ärenden rörande begravningsverksamheten tas upp under 

Förvaltningsutskottets sammanträden. Alla handlingar som rör ärendet läggs i 

aktomslag och placeras i en speciell arkivkartong. På aktomslaget hänvisas till 

protokoll och paragraf. Någon särskild protokollföring för just begravnings -

verksamheten har hon dock inte sett till. 

När det gäller sekretessfrågor är samtliga väl för trogna med vad som gäller 

vid skyddad adress och dylikt. Det har aldrig behövt uppstå några tvek samhe-

ter. Skulle någon ha skyddad identitet så markeras det direkt i kyrkbokföringen 

när uppgifterna överförs från Skattemyndigheten. Trots detta önskar sig SE lite 

mer detaljerade riktlinjer om vad som gäller för utlämnande av uppgifter om 

församlingens enskilda verksamhet. GR påpekar att det skulle vara kyrko her-

den som fick ta det slutgiltiga beslutet om det skulle uppstå tveksamhet.  

Förfrågningar från al lmänheten kommer mycket sällan. Mest gäller det då 

folkbokföringsuppgifter, eftersom det fortfarande tycks vara många som inte 

förstått att denna hantering flyttats över på Skattemyndigheten. En del släkt -

forskare kan också höra av sig, men det är sällsynt. I Västanfors har man 

mycket sällan besök av någon som vill titta på material från depån. Skulle det 

ändå vara så, då är det till 99 procent frågor som rör Carl Åkerbergs samling – 

ett privat arkiv som donerats till församingen på 1940 -talet. 
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Remissyttranden36 

Inbjudan till att avge remissyttrande över manuskripten till handbok och före-

skrifter för Svenska kyrkans arkiv utgick till tjugoen församlingar/samfällighe-

ter. Av dessa inkom svar från tolv, varav tre avböjde att yttra sig: Säffle för -

samling och Malungs församling, vilka anger energikrävande organisations för-

ändringar som orsak, samt Hedemora-Garpenbergs kyrkliga samfällighet, vilka 

endast meddelar att de avstår.  

Svarsdatum varierar väsentligt mellan de olika; från 12 juli till och med 5 

november. Man kan dock inte se något samband mellan tid och svarens 

omfattning, det vill säga att de som tagit god tid på sig skulle ha studerat ma te-

rialet noggrannare och funderat mer över dess innehåll. De svar som innehöll 

yttranden hade skiftande omfång inte bara vad gäller textmassa, utan speciellt 

vad gäller antalet kommentarer till manuskriptens faktiska innehåll.  

Vilka är det då som skrivit under svaren? Till övervägande del härrör sva -

ren från kyrkoråd eller kyrkonämnd, ibland i komb ination med, till exempel, 

kyrkoherden. I ett par fall är det endast kyrkoherden som skrivit under. I svaret 

från Brunflo framgår att kyrkonämnden tillsatt en arbetsgrupp om tre personer 

för att utreda frågan och se hur de föreslagna föreskrifterna skulle  kunna appli-

ceras på den egna samfälligheten. Det senare vågar jag påstå borgar för ett visst 

intresse för arkivfrågor från deras sida. De meddelar även att de håller på med 

en arkivplan som i mycket överensstämmer med det som framkommer i ma-

nuskripten.  

 

 

                                                 
36 Delkapitlets innehåll bygger, om inte annat anges i texten, på de svar som inkommit till Kyrkostyrelsen 
på inbjudan att yttra sig över remiss  ”Arkivföreskrifter för Svenska kyrkans arkiv” från följande för sam-
lingar/samfälligheter: Säffle församling, Lunds kyrkliga samfällighet, Malungs församling, Malmö kyrk-
liga samfällighet, Göteborgs kyrkliga samfällighet, Eskilstuna kyrkliga samfällighet, Hedemora-Garpen-
berg kyrkliga samfällighet, Norrköpings kyrkliga samfällighet, Brunflo kyrkliga samfällighet, Sollentuna 
församling Norrahammars församling, samt Falköpings kyrkliga samfällighet. För uppgifter om svars-
datum och diarienummer se källförteckning. 
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Hur har då innehållet i de föreslagna föreskrifterna och handboken uppfat -

tats av dem som yttrat sig? Ofta är de positiva omdömena mycket kortfattade. 

Exempel: “Tillämpnings regler, förteckningsplaner och gallringsbeslut är lätt-

förståeliga och har förenklats betydligt.”37, “Vi finner förslaget välformulerat, 

överskådligt och uttömmande och ser fram emot den hjälp det slutliga do ku-

mentet kommer att ge i det dagliga arbetet."38, “Samfälligheten anser att det är 

ett genomarbetat och bra manus till arkivföreskrifter och handbok.”39 (vilket för 

övrigt var allt som stod i yttrandet från Falköping). Axplock ur en lite längre 

formulering kan också ges:  

Sollentuna församlings huvudomdöme är att materialet är gediget och välgenomarbetat 
[sic.]. […] Att materialet är digert har inte upplevts som negativt av Sollentuna församling 
utan borgar för att de kyrkliga arkiven kommer att fortsätta skötas på ett korrekt och 
ändamålsenligt sätt.  

[…] materialet utgör en bra grund för arkivvården inom kyrkan. 40 

Från samma församling kan vi hämta exempel på en mildare anmärkning:  

En svaghet i materialet är att det inte klart framgår om de kyrkliga arkiven efter årsskiftet 
2000 så småningom skall överlåtas till ett centralt kyrkoarkiv. 41 

Norrköping påpekar att regler för bindni ng kan medföra höga kostnader. De 

menar även att Svenska kyrkan, nu efter relationsförändringen, bör ha flexibla-

re regler: 

Enligt vår mening vore det önskvärt med en mindre komplex förordning för arkiv hål l-
ningen för den fria Svenska kyrkan. 

Beskrivningen innehåller många tekniska detaljer som i det praktiska arbetet kan bjuda 
svårigheter att uppfylla. Det är därför av stor vikt att reglerna blir så flexibla som möjligt 
[…].42 

                                                 
37 Eskilstuna kyrkliga samfällighet 
38 Norrahammars församling 
39 Falköpings kyrkliga samfällighet 
40 Sollentuna församling 
41 Sollentuna församling 
42 Norrköpings kyrkliga samfällighet  
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Än mer negativa toner kommer från de sydligaste delarna av landet. Malmö 

skriver, förutom att man även här påpekar onödiga kostnader för inbindning:  

Man kan ifrågasätta om det i det fria trossamfundet Svenska kyrkan är nödvändigt med så 
pass rigid reglering eftersom kyrkan inte längre är en myndighet. Ett lokalt kyrkoråd 
tvingas i princip att hålla samma kvalitet som t ex en kommunal byggnadsnämnd eller re-
geringskansliet. 

[…] Sammanfattningsvis kan det fastslås att de föreslagna reglerna har en mycket hög 
ambitionsnivå som kommer att leda till höga kostnader för Svenska kyrkan. Svenska kyr-
kans lokala nivå har mycket stora variationer i bl a storlek. Regelverket bör därför ut for-
mas så att utöver några få generella bestämmelser är det upp till den lokala sam fällighe-
ten/församlingen att fastställa ambitionsnivån. 43 

Jag kan i sammanhanget inte undanhålla läsaren utdrag ur det korta, men kärn-

fulla, yttrande som insänts av Malmös meningsfrände Lund: 

Nu har kyrkan äntligen blivit fri från staten och överlämnats åt sig själv att bestämma om 
sina egna angelägenheter och skapa sina egna regler. Man skulle då förvänta sig, kan man 
tycka, att mycket av central- och detaljstyrningen skulle upphöra. Denna förväntan har 
dock kommit på skam flerfaldiga gånger. Sorgligt nog är det fallet även denna gången. 
Det är slående hur Svenska kyrkan i sin iver att uppnå största möjliga likhet med det 
statliga regelsystemet väver in sig själv i en kokong av föreskrifter […]44 

Skribenten, kanslichefen som skriver på uppdrag av kyrkonämndens arbets ut-

skott, riktigt skummar av ideologisk indignation och drar sig inte heller för att 

göra sig lustig över definitioner och formuleringar i manuskripten. Ändå tillstår 

han att samfälligheten “inte gått in i en saklig prövning av det remitterade för -

slaget”45, vilket understryker det faktum att det är ideologi som ligger bakom 

yttrandets karaktär. 

Om man bortser från Malmö och Lund, som ju endast uttrycker sin nega ti-

va inställning, och dem som lämnat mycket korta positiva yttranden, det vill 

säga Falköping, Norrahammar och Eskilstuna, så kvarstår fyra yttranden där  

man även påpekar viktiga faktorer och framlägger konstruktiva förslag till 

                                                 
43 Malmö kyrkliga samfällighet 
44 Lunds kyrkliga samfällighet 
45 Lunds kyrkliga samfällighet 
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ändringar i manuskripten. Flera av förslagen gäller formuleringar, till exempel 

om man skall använda uttryck som bör, kan eller skall. Man vill ha vissa 

lättnader, till exempel möjlighet till dispens från bindningskrav och man vill ha 

en del klargöranden, exempelvis vad gäller ansvar och tillsyn. Det finns åsikter 

om att det är bra att kontraktsprostarnas arkiv regleras, men att man anser att 

även biskoparna skall betraktas som obligatoriska arkivbildare. 

Avslutningsvis kan konstateras att det efterlyses utbildningsinsatser och att 

Brunflo räknar med att landsarkiven även i framtiden skall vara värdefulla 

samarbetspartners. 

Stiftsnivå  
Detta delkapitel berör stiftssnivå. Det är uppdelat på samma sätt som före gåen-

de delkapitel, vilket torde underlätta vid jämförelse av de båda nivåerna.  

Intervju46 

På stiftsnivå intervjuades Dorothy Abramsson Larsson (härefter förkortat 

DAL) vid Västerås stift. Hon hade tidigare arbetat med olika forme r av admi-

nistrativt arbete, bland annat på revisionsbyrå, innan hon hamnade på stiftets 

ekonomiavdelning. År 1996 fick hon ta över arkivarbetet, som tidigare sköttes 

av en pensionerad präst. Hon har gått i stort sett alla arkivkurser som erbjudits 

kyrkans personal och har nu en halvtidstjänst som arkivassistent. Hennes när-

maste chef är stiftets jurist. 

DAL förmedlar en känsla av glädje över hur välfungerande ett välordnat 

arkiv kan vara, men samtidigt en besvikelse över att så få medarbetare förstår 

vikten av hennes arbete. Att det nu finns möjligheter att skapa en ny, ännu bätt-

re ordning, efter relationsförändringen, är hon övertygad om. Ännu har hon 

                                                 
46 Delkapitlet bygger på följande intervju: Abramsson Larsson, Dorothy, arkivassistent Västerås stift. 
2002-11-22 
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dock inte haft tid att sätta igång med arkivläggning av material yngre än 31 

december 1999. 

Regler eller rekommendationer 

DAL hade information om de föreliggande förslagen till handbok och före-

skrifter, eftersom stiftet hade haft möjlighet att yttra sig. Hon har dock inte 

själv deltagit i utformandet av detta yttrande. När vi diskuterar varför det, från 

centralt håll, uppstått en tvekan och ett ifrågasättande av om det verkligen be -

hövs tvingande regler, eller om det kanske snarare skulle räcka med rekom-

mendationer, är DAL först övertygad om att det till slut kommer att bli regler. 

Hon tror i och för sig att det inte spelar så stor roll för Västerås stift vilket det 

blir, eftersom hon anser det högst troligt att stiftet skulle anta rekommendatio-

nerna som regler – att de, så att säga, skulle klubbas i stiftsstyrelsen. Till detta 

görs dock ett viktigt tillägg – de skulle klubbas, såvida det inte medför några 

extra kostnader. Kostnader som uppkommer på grund av arkivet tror hon inte 

skulle accepteras, eftersom hon upplever att arkivet anses vara ganska ovik tigt. 

När vi resonerar vidare blir DAL allt mer övertygad om att det kanske just blir 

rekommendations-linjen som vinner gehör hos Kyrkostyrelsen, trots allt. Detta 

grundat på den ekonomiska aspekten.  

Hur det än blir så avvaktar DAL och ser fram emot nytt arkivschema, an-

passat efter kyrkans förhållande n. I väntan på detta förvaras det mesta efter di-

arienummer, förutom protokoll och dylikt, och hon undviker att gallra. Hon 

hoppas också på att de nya reglerna, eller rekommendationerna, skall tillåta att 

man lägger det mesta efter diarienummer. Hon ser det som det bästa sättet för 

återsökning.  

Tillsyn och rådgivning  

Skulle det uppstå tveksamheter om hur det yngre materialet skall hanteras tror 

inte DAL det är någon större vits med att kontakta Landsarkivet. Hon menar att 

situationen efter skiljandet från  staten är helt ny och att Landsarkivet egent li-



 

   31 

gen inte har någon insyn. Meningen är ju att Svenska kyrkan skall bygga upp 

en ordning själv. Problem får hon snarare lösa på egen hand, i samråd med sin  

chef, genom att de tillsammans försöker tolka de lagar och förordningar som 

finns. 

När det gäller det äldre materialet är det en helt annan sak. Då skulle hon 

med förtroende kunna vända sig till Landsarkivet för råd. Det var heller inte så 

länge sedan stiftet hade besök därifrån.  

Om det blir fråga om regler , och inte rekommendationer, så kommer det att 

bli aktuellt med någon form av tillsynsfynktion. DAL tror att detta är en upp -

gift som kommer att hamna på stiftsnivå.  

Depå  

Hos stiftet finns två depåer, belägna i två olika fastigheter. Båda är i dagsläget i 

det närmaste fyllda. Frigörs inte utrymme genom att äldre handlingar överförs 

till Landsarkivet, så kommer det att bli tvunget med utbyggnad. Med detta, 

kostsamma, faktum framför ögonen har även de, som allra helst sett att materi-

alet fanns kvar på plats , börjat tveka. DAL tror nog att ett överlämnande kom-

mer att ske så småningom. Detta skulle innebära att stora mängder hyllmeter 

frigjordes och att utrymmet skulle räcka för överskådlig framtid.  

För dem som inte kan förvara sitt material lokalt, och med tanke på en 

avlägsen framtid, där även Västerås stift behöver överlämna handlingar, anser 

DAL att en centralt belägen gemensam depå i Svenska kyrkans egen regi är att 

föredra. Hon menar också att en sådan depå, som samlar allt material från hela 

landet och alla kyrkans nivåer, skulle underlätta för forskningen. Som exempel 

nämner hon möjligheterna att följa en prästs liv, även om han eller hon har 

flyttat runt mellan olika stift under sitt yrkesliv. Det skulle alltså innebära en 

förbättring mot den situation som råder idag, då kyrkans material är uppdelat 

mellan de olika landsarkiven. 
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Offentlighet 

DAL menar att diariet kommer att göra det möjligt att hålla isär de offentlig-

rättsliga handlingarna från de övriga utan problem. På stiftsnivå skulle det röra 

sig om handlingar angående den kyrkoantikvariska ersättningen, vilka ännu 

inte riktigt kartlagts. 

DAL ser inte att det är någon skillnad mot tidigare när det gäller sekretess. 

Skulle hon bli tvungen att neka till att utlämna information kan detta beslut all-

tid överklagas till domkapitlet. Strängt taget tycker DAL att det ibland är lite 

för lite sekretess, men hon acceperar att hon skall följa de regler som gäller för 

utlämnande av handling. 

Framtagning av material sker nästan uteslutande för internt behov. Det är 

förvånansvärt få som forskar i det material som finns i depåerna och det är 

glest mellan förfrågningar från allmänheten. Dock förekommer det då och då 

att det kommer någon forskare. Det finns då två forskarplatser iordningställda i 

den ena dep ån. Platserna är mycket uppskattade av dem som kommer dit, dels 

för att man sitter i en mycket gammal och vacker miljö och att man genom att 

öppna fönsterluckorna kan få en bedårande utsikt över domkyrkan, men kanske 

främst för att man har möjlighet att le ta fram sitt material själv bland hyllorna. 

Ett sådant förfarande skulle kunna anses som en säkerhetsrisk, men DAL har 

aldrig upplevt något problem med detta. Hon har inte ens råkat ut för att någon 

ställt tillbaka volymer på fel plats. DAL menar att det är bra för forskaren att 

kunna söka upp sitt material själv – och att söka i arkivet är onekligen lätt, 

eftersom det råder en exemplarisk ordning. DAL sätter gärna service i främsta 

ledet och fixar utan knot fram specialöppet och bjuder på fika till dem som 

kommer.  
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Remissyttranden47 

Kyrkostyrelsen hade sänt ut inbjudan till samtliga tretton stiftsstyrelser att yttra 

sig över remissen. Elva svar har insänts till Kyrkostyrelsen från tio av stiften, 

samtliga med yttranden. Lunds stift sände två yttranden – ett från stiftsstyrelsen 

och ett från stiftets kyrkobokföringssakunnige. Det senare yttrandet gavs även 

på uppdrag av Församlingsförbundet i Lunds stift och Lunds stifts datagrupp.  

Svarsdatum varierar mellan 10 september och 27 november. Det sist in-

komna kom från Uppsala stift. Kanhända gäller samma regel här som i livet i 

övrigt – att den som bor närmast kommer sist. Inte heller i svaren från stiften 

kan man se något samband mellan tid och utförlighet. Nämnas kan att Uppsalas 

svar tillhör de mest kortfattade och minst kommenterande. Endast ett annat stift 

uttrycker sig mer komprimerat – Strängnäs, vars hela yttrande lyder: 

Stiftsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissen över arkivföreskrifter för Svenska 
kyrkans arkiv.48 

Bortsett från Strängnäs och Uppsalas svar, så är ytt randena från stiften överlag 

mer omfattande och kommenterande än de från den lokala nivån.  

De flesta av de från stiften inkomna yttrandena är undertecknade på stifts -

styrelsens uppdrag. Underskriften kan sedan tillhöra exempelvis biskopen eller 

ordföranden i något utskott, men ofta är det en sekreterare. Undantagen är 

Lunds stift, där en arkivarie skrivit under, och Linköpings stift, där registrator 

och projektanställd arkivarie stått för signaturen. Det tycks ändå vara så att 

man i de allra flesta fall tagit sig tid att noggrant överväga de föreslagna 

förordningarna, åt minstone den del som rör den regionala nivån, vilket visar 

på, om inte intresse så åt minstone, en ansvarskänsla inför dessa frågor.  

                                                 
47 Delkapitlets innehåll bygger, om inte annat ang es i texten, på de svar som sänts till Kyrkostyrelsen på 
inbjudan att yttra sig över remiss  ”Arkivföreskrifter för Svenska kyrkans arkiv” från följande stift: Lunds 
stift, Lunds stift (församlingsförbund m.m.), Göteborgs stift, Strängnäs stift, Växjö stift, Härnösands stift, 
Linköpings stift, Visby stift, Stockholms stift, Uppsala stift, samt Västerås stift. För uppgifter om svars -
datum och diarienummer se källförteckning. 
48 Strängnäs stift  
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Även om det förekommer vissa negativa invändningar mot innehållet i sak, 

så är yttrandena över lag positiva i sin inställning till föreskrifter som har det 

som gäller för statliga myndigheter som utgångspunkt, och därmed påminner 

om vad som gällt tidigare. Lunds stifts kyrkobokföringssakkunnige lyfter även  

särskilt fram kopplingen till allmän lagstiftning: 

Jag har inte gått igenom varje liten punkt i detalj, men gång efter annan hänvisas till 
allmän lagstiftning, vilket jag tycker är bra. Alla särbestämmelser bör, så långt det nu gå r, 
formuleringsmässigt och innehållsmässigt ligga så nära den allmänna författningen som 
möjligt.49 

Samme skribent understryker också vikten av enhetlighet inom det administ ra-

tiva området även på lokalnivå och hyllar därför de mallar som medföljer som 

bilagor till handboken. 

I allmänhet anser stiften att det finns ett stort behov av föreskrifter. Värt att 

notera, med Lunds kyrkliga samfällighets negativa yttrande i minnet, är att 

Lunds stift skriver: 

Handboken kommer säkert att tas emot tacksamt av alla de som lokalt arbetar med 
arkivfrågor ute i församlingarna. 50 

I detta sammanhang kan påpekas att handboken helt bygger på de föreslagna 

föreskrifterna, vilka alltså Lunds lokala nivå så starkt motsatte sig.  

Stockholms stift gör ett pedagogiskt viktigt påpeka nde när de menar att det 

borde finnas en slags beskrivning av ändamålet med varje bestämmelse, det vill 

säga ett klargörande av varför just den eller den bestämmelsen behövs. En så-

dan beskrivning skulle även tjäna som stöd när arkivbildarna fattar belut med 

anknytning till det som bestämmelsen reglerar. 

Stiften kommenterar i viss mån språket i handboken, men omdömena är 

varierande. En kommentar som återkommer är att det förekommer vissa felak-

                                                 
49 Lunds stift (församlingsförbund m.m.) 
50 Lunds stift  
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tigheter i handboken och föreskrifterna när det gäller handlingar och arkiv-

bildare, exempelvis är det vissa handlingar som inte längre existerar. Som 

exempel kan ges en kommentar från Linköpings stift:  

Anvisningarna för den skogliga förvaltningen är helt förlegade, begreppen är föråldrade 
och många av verksamheterna finns inte längre. 51 

Man erbjuder sig dock att utreda frågan och återkomma med resultatet.  

I de föreslagna föreskrifterna har man, som tidigare konstaterats, valt att 

betrakta församlingar respektive stift som arkivbildare, trots att det rent for-

mellt kanske vore mer korrekt att dela upp dem i mindre delar. På stiftsnivå har 

det dock lämnats vissa dörrar på glänt för möjligheten att låta, till exempel, 

biskopen och domkapitlet bilda delarkiv. Flera anser att det föreligger oklarhet 

i hur man delar upp biskopens arkiv och efterlyser därför mer vägledning. 52 

Man kan notera att Härnösands stift opponerar sig mot arkivschemats E-

serie, det vill säga Inkomna handlingar. De skulle helst slippa denna, eftersom 

de vill hålla ihop diarieförda handlingar. En åsi kt som de alltså delar med infor -

manten DAL. 

Vid intervjuerna på församlingsnivå framkom att det rådde viss tveksamhet 

vad gäller handhavandet av protokoll angående begravningsverksamheten. 

Detta har även uppmärksammats av Västerås stift, som skriver: 

Det finns dock tveksamheter inför handläggningen av begravningsverksamhet i de 
församlingar som inte har särskild kyrkogårdsnämnd, huruvida sådana ärenden måste 
föras i särskilda protokoll skilda från kyrkorådets/kyrkonämndens övriga protokoll 53 

Ett viktigt påpekande som alltså efterlyser lite mer direktiv om hur man håller 

isär de offentligrättsliga handlingarna från de enskilda.  

                                                 
51 Linköpings stift  
52 Se t. ex. Växjö stift eller Linköpings stift  
53 Västerås stift  
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Västerås efterlyser även en bestämmelse som skulle lägga ansvaret för 

tillsynen över församlingarnas arkivlokaler på den regionala nivån. Också 

Visby stift efterlyser klargörande på den punkten. Visby koncentrerar över hu-

vud taget mycket av sitt yttrande kring just frågor om tillsyn och ansvar. Man 

uttalar en åsikt om att tillsynen av arkiven till exempel skulle kunna utövas av 

kontraktsprosten vid dennes visitationer, men kanske även av kyrkobokförings-

ansvarig. Lunds stift undrar… 

… om kyrkostyrelsen kommer att ta på sig den roll som landsarkiven tidigare hade 
avseende råd och tillsyn. Behovet kommer sannolikt att öka med tiden… 54 

Visby stift uppmärksammar även att ökat ansvar kräver ökad kompetens: 

Ansvarsfördelningen vad gäller arkivbildning på de olika nivåerna ställer höga krav på 
kunskap och kompetens hos både anställda och förtroendevalda. […] Det bör också 
klargöras var utbildningsansvaret hör hemma.55 

Från Göteborgs stift tycks det som en självklarhet att ansvaret för arkivkompe-

tensen ligger hos kyrkostyrelsen: 

Det finns redan ett stort behov av kontinuerlig utbildning inom området på lokal, regional 
och nationell nivå. Det  är av stor vikt att kyrkostyrelsen kan tillhandahålla kompetens 
inom arkivområdet. 56 

Vi kan alltså konstatera att man från stiftens sida efterlyser utbildning, samt 

klargöranden vad gäller ansvar och tillsyn 

Linköpings stift har med ett par punkter om offentlighet och sekretess. 

Bland annat frågar de sig om det kommer att krävas ett särskilt diarium för 

handlingar rörande kyrkoantikvarisk ersättning. De efterlyser även mer direktiv 

om hur man förfar med uppgifter för vilka det råder sekretess.  

                                                 
54 Lunds stift  
55 Visby stift  
56 Göteborgs stift  
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En fråga som tas upp av bland annat Växjö stift är den om en eventuell 

gemensam arkivdepå. För nämnda stift är detta en synnerligen aktuell fråga och 

man efterlyser snara beslut. Det som föranleder brådskan är det fak tum att det 

vid Växjö universitet finns funderingar på att inrätta ett arkiv, ett så kallat 

Kronobergsarkiv, varför förfrågan gått ut till stiftet om man är intres serad av 

framtida förvaringsmöjligheter i ett sådant arkiv.  

I det stora hela kan man ändå påstå att stiften är positiva till de föreslagna  

föreskrifterna och handboken, även om de föreslår en hel del ändringar och 

kompletteringar. 
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Diskussion 

Vad är det då för bild vi får av Svenska kyrkans arkivsituation idag genom att 

beakta vad som framkommit ovan? Jag skulle vilja påstå att det framför allt 

visar på avvaktan, förväntan och en vilja att medverka till bra villkor för det 

egna arkivet.  

För att försöka göra denna bild så klar som möjligt, har detta diskus sions-

kapitel delats upp i samma underrubriker som förekom i intervjudelarna – om 

än ej i samma ordning. Därtill kommer en avslutande reflektion. 

Regler eller rekommendationer 

Såväl från informanterna och stiften som från några av församlingarna kommer 

signaler som tyder på att man ser fram emot att få ta itu med en upp strukture-

ring av den nya arkivbildningen och på så sätt skapa en lättillgänglig arkiv -

miljö. Dessutom verkar man välkomna nya regler, vilka skulle göra detta ar-

bete lättare. Avvikelser från detta finns och mycket tyder på att invänd ningarna 

mot regler har sitt ursprung dels i ideologiska skäl, det vill säga att man vill 

hävda sin fria ställning, och dels i ekonomiska aspekter. Ibland kanske det är 

en kombination av dessa två.  

Det är absolut värt att notera, att informanterna, vilka ju är exempel på per-

soner som faktiskt stöter på arkivfrågorna i sitt dagliga arbete, är synner ligen 

ivriga anhängare till klargörande och, relativt, tvingande bestämmelser. Det 

faktum att de avvaktar och inte gärna företar sig något med de handlingar som 

härrör från tiden efter relatio nsförändringen visar ytterligare på hur all varligt de 
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ser på detta. De vill helt enkelt att det skall bli rätt från början. Infor manterna 

anser även att det är odelat positivt att få göra en, så kallad, nystart i arkivet – 

att få skapa en ny fräsch ordning. Det senare kanske säger mer om den arkiv-

situation som rådde före år 2000 än den som råder nu?  

Det främsta argumentet för regler är den enhetlighet som skulle bli följden 

av sådana. Skulle det istället vara fråga om rekommendationer finns risken a tt 

man tar det beslut som kräver minst arbetsinsats eller är minst ekonomiskt 

kännbart. Enhet är speciellt viktigt om man tänker sig ett eventuellt gemensamt 

arkiv för Svenska kyrkan i framtiden.  

Depå  
Håller vi oss kvar vid tanken på ett gemensamt arkiv  s å kan vi konstatera att 

det inte tycks finnas några behov av ett sådant än på länge. Däremot känns be -

hovet av ett beslut  om ett gemensamt slutarkivs vara eller icke vara öve r-

hängande. Vi har bland annat kunnat se att det inkommit en motion till Kyrko-

mötet angående detta.  

Frågan har även uppmärksammats av ett par av landsarkiven i deras ytt ran-

den. Landsarkivet i Östersund menar att kombinationen av fortsatt hårda för va-

ringstekniska krav och minskningen i fastighetsbestån det ger anledning till oro 

för hur man skall klara av förvaringen i framtiden. 57 Något förslag på lösning 

ger man dock inte. Landsarkivet i Vadstena skriver: 

I bestämmelserna saknas regler för överlämnande av hela eller delar av Svenska kyrkans 
arkiv till andra arkiv. […] Landsarkivet ser det ändå som en brist att enhetliga principer 
för överlämnande inte har formulerats och finner det betydelsefullt att föreskrifterna 
kompletteras i det här avseendet, med tydlig avsikt att befrämja kontinuitet och 
sammanhållande av de kyrkl iga organens framtida arkivbestånd. 58 

                                                 
57 Landsarkivet i Östersund. 2001-11-01. Dnr Ks 2000:96/41 
58 Landsarkivet i Vadstena. 2001-10-25. Dnr Ks 2000:96/26 
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Här tycks man utgå från att kyrkan i framtiden kommer att behöva överlämna 

sitt arkivmaterial till någon utomstående arkivinstitution och överväger inte 

möjligheten att Svenska kyrkan skulle kunna upprätta en egen arkivinstitution, 

vilket ju verkligen skulle främja kontinuitet och, framför allt, sammanhållande. 

Kanske beror vinklingen på att Växjö stift ligger inom detta landsarkivs verk -

samhetsområde och för detta stift är frågan en aktuell realitet. Där har redan 

förfrågningar kommit om de är intresserade av hyll platser i ett framtida Krono-

bergsarkiv.  

Det är mycket troligt att fler arkivbildare inom Svenska kyrkan kommer att 

ställas inför liknande frågor. För många av de en skilda regionala och lokala ar-

kivinstitutionerna skulle en deposition från kyrkan vara syn nerligen betydelse-

full. Med tanke på detta borde nog Kyrkostyrelsen hörsamma motio nären, 

Växjö stift och de båda nämnda landsarkiven och skyndsamt behandla frågan, 

så att ett principbeslut kommer till stånd. Med tanke på den stora efterfrågan på 

klara och tydliga direktiv i andra avseenden, som framkommit i stiftens och 

församlingarnas/samfälligheternas yttranden, måste man anta att detsamma gäl-

ler även i detta fall. Förvisso är inte handlingar som deponeras hos andra arkiv-

institutioner förlorade för all framtid, men har flera församlingar och stift redan 

börjat deponera, eller förbinda sig att deponera, material i någon arkiv depå som 

ej tillhör kyrkan kan det bli än svårare att ta ett beslu t i efterhand.  

Därmed vill jag inte påstå att jag personligen tar ställning för eller emot en 

Svenska kyrkans egen arkivinstitution. Det finns helt visst både för- och nack-

delar med en sådan och det kommer att ta tid att utreda frågan, eftersom det 

torde finnas många olika åsikter – inte minst i fråga om lokalisering och finan-

siering. Skulle en inomkyrkligt organiserad arkivinstitution ha en central depå 

eller flera regiona la? Om man inte skall ha ett eget arkiv, var skall man då göra 

av sitt materia l? Skall det deponeras hos landsarkiven (i mån av plats)? Eller 

skall det vara upp till varje arkivbildare inom den fria Svenska kyrkan att 

besluta detta själv? Frågan blir nog en svår nöt att knäcka.  
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Tillsyn och rådgivning  

Vare sig man har egen arkivinstitution eller ej så kvarstår frågetecknen kring 

ansvar och tillsyn över arkivvården. Speciellt stiften efterlyste klar görande på 

den punkten. Om det blir fråga om regler så bör någon avdelas till att ut öva till-

syn. Att det är just stiften som tycks fundera mest över denna fråga är inte så 

märkligt med tanke på att de har viss tillsynsskyldighet i andra sammanhang. 

Det skulle med andra ord ligga nära till hands att en sådan uppgift ålades stif -

ten. Även informanterna tycks se detta som naturligt. Det skulle dock, enligt 

min mening, krävas kompetenshöjande insatser inom stiften och enhetliga di-

rektiv från central nivå innan en sådan tillsynsverk samhet kunde komma igång.  

Personligen anser jag det olyckligt om tillsynsfunktionen endast kom att bli 

en del av visitationerna. Biskopsvisitationernas syfte är enligt Carl Henrik 

Martling, docent i kyrkovetenskap, att inspektera församlingarnas andliga till-

stånd. När det gäller prostvisitationerna, det vill säga de visitationer som görs 

av kontraktsprosten, så står gudstjänstliv och dylikt i centrum, men även tillsyn 

över hur församlingarna sköter förvaltningen av sin egendom59. Jag vill inte alls 

förringa visitationernas betydelse för församlingarna, men man kan inte kom-

ma ifrån att en biskop eller kontra ktsprost knappast kan förväntas ha de speci-

ella kunskaper som krävs för att axla uppgiften som tillsynsman över arkivet. 

Det är dessutom ganska lång tidsrymd mellan visitationerna. En tillsyn som 

sker utan tillgång till tillräcklig kompetens inom arkivets speciella område 

måste bli relativt ytlig, vilket också skulle göra den, så att säga, uddlös – även 

om det skulle vara nesligt för en församling att få ett mindre smickrande kons -

taterande, till exempel att vederbörandes arkiv verkar eftersatt, tillfört visita-

tionsprotokollet. Att lägga tillsynsfunktionen till visitationerna skulle, på grund 

av den nämnda avsaknaden av tillräcklig kompetens och den låga visita tions-

frekvensen, inte ge det stöd till församlingarna som de tycks efterlysa.  

                                                 
59 Martling. 1992. ss.177 o 181 
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Ett annat alternativ som framkommit är möjligheten att landsarkiven, mot 

ersättning, behåller sin förut varande tillsynsfunktion, även beträffande det ma-

terial som numera inte utgörs av allmänna handlingar. Fördelen med detta är att 

man kan samordna tillsynen av det offentligrättsliga materialet med tillsynen 

av det övriga. Landsarkiven har naturligtvis även den erforderliga kompeten-

sen. Nackdelen är, som jag ser det, att det blir längre avstånd till rådgivningen 

– kanske inte fysiskt men psykiskt. Jag uppfattar det som att informanterna inte 

såg Landsarkivet som den natur liga råd givaren, utan man vände sig hellre till 

en inomkyrklig resurs. Det framkom dock en avvikande åsikt från Brunflo 

kyrkliga samfällighet, som menade att man såg landsarkiven som värdefulla 

samarbetspartners. 

Frågan om tillsyn hänger naturligt samman med behovet av utbildning och 

råd givning. Sveriges kyrkokamerala förening menar att all utbildning och in-

formation bör samordnas inom Svenska kyrkan i avsikt att främja enhetlighet. 

Man menar vidare att alla sådana utbildnings - och informationsinsatser måste 

finansieras från centralt håll, för att man med säkerhet skall nå ut till alla delar 

av kyrkan. 60 Svenska kyrkans Församlingsförbund har, enligt det yttrande man 

insänt, redan meddelat Svenska kyrkans och Riksarkivets samrådsorgan för 

kyrkliga arkivfrågor att man är villig att administrera en kursverksamhet i ar -

kivfrågorna. 61 Den kyrkokamerala föreningen har onekligen en poäng i det man 

säger, eftersom enhetligheten skulle kunna bli lidande om utbildning och infor-

mation helt kom att ligga på någon annan nivå än den centrala. Vi har även 

tidigare kunnat se att, till exempel, Göteborgs stift såg Kyrkostyrelsen som den 

naturligt ansvariga för arkivkompetensen. Man kan dock inte bortse ifrån att 

det ligger inom stiftens verksamhetsområde att till handahålla fort bildning åt 

församlingarnas anställda. Det skulle även vara önskvärt om man kunde 

samordna tillsyn, rådgivning och kurs verksamhet. Att allt detta samlades på 

                                                 
60 Sveriges kyrkokamerala förening. 2001-11-01. Dnr Ks 2000:96/38 
61 Svenska kyrkans Församlingsförbund. 2001-11-28. Dnr Ks 2000:96/52 
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regional nivå borde, enligt min mening, ändå inte utesluta en central styrning 

och finansiering. Det sistnämnda kräver dock att man beslutar sig för att anta 

föreskrifter och handbok som regler och inte som rekommendationer, eftersom 

rekommendationslinjen utesluter all central styrning. 

Offentlighet  
Svenska kyrkan har deklarerat att man skall värna om öppenheten och därför 

har man valt att tillämpa en inomkyrklig offentlighetsprincip. När det gäller 

denna tycks inga problem vara aktuella. Informanterna kände sig säkra på hur 

de skulle agera om någon begärde fram handlingar och man var även på det 

klara med hur sekretessen fungerade i stort. I yttrandena var frågan inte alls pri-

oriterad. Dock kan påpekas att Landsarkivet i Uppsala ansåg att det krävs ett 

klargörande vad gäller handlingar som faller under själavårdssekretess. 62 

Det som eventuellt kan anses som alarmerande rör snarast de handlingar 

som tillhör den offentligrättsliga verksamheten, och därmed skall tillses av 

landsarkiven. Informanterna hade inte alls börjat fundera något särskilt över 

hur man skulle hålla isär handlingarna. Man antog nog att det skulle lösa sig 

när det blev aktuellt att arkivlägga materialet. Troligtvis har de rätt i detta, men 

kanske har den statliga tillsynsmyndigheten brustit lite i informationen på 

området. Man har gjort helt klart att handlingarna skall hållas åtskilda från 

övriga handlingar, men i Västanfors finns frågetecken om hur man skall göra 

med protokollen i händelse av att frågor om begravningsverksamheten kommer 

upp på Förvalt ningsutskottets bord. Problemet uppmärksammades även i 

Västerås stifts ytt rande. I en föreskrift från Riksarkivet står:  

 

Arkivbildare är kyrkogårdsförvaltningar eller motsvarande.  
[…] 

                                                 
62 Landsarkivet i Uppsala. 2001-10-26. Dnr Ks 2000:96/30 
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Om något särskilt organ inte finns för är enden rörande begravningsverksamheten utan 
dessa behandlas i församlingens/samfällighetens kyrkoråd måste ärenden rörande 
begravningsverksamheten skiljas från övriga ärenden och protokollföras för sig i särskild 
volym. 63 

Solklart kan tyckas, men…. Man kan nog se detta exempel som ytterligare 

bevis för att mer utbildning behövs. Just i det här fallet skulle kanhända ett 

lokalt utarbetande av en ordentlig dokumenthanteringsplan reducera mycket av 

osäkerheten. 

Även på stiftsnivå tycks det finnas frågetecken n är det gäller de offentlig-

rättsliga handlingarna. Bland annat fanns i ett av yttrandena funnderingar på 

om man skulle behöva ha separata diarier eller ej. I det sistnämnda fallet måste 

man dock komma ihåg att de handlingar som uppkommer gällande den kyrko -

antikvariska ersättningen, vilket det ju rör sig om i det här fallet, ännu inte är 

inventerade och att föreskrifter från Riksarkivet därför inte utgivits.  

Avslutande reflektion 
Den bild som framkommer genom denna blygsamma undersökning ger trots 

allt ingen direkt anledning till oro. Det tycks finnas en någorlunda hög ambi-

tionsnivå för att upprätthålla ordningen i de kyrkliga arkiven, även om svars -

frekvensen från församlingarna, vad gäller remissen, inte var så hög som man 

kunde önskat. Skillnaderna mellan åsikterna om hur arkivfrågorna skall lösas 

tycks inte vara gigantiskt stora, men det finns vissa ideologiska gap att över-

brygga. Det var måhända större likhet mellan informanterna på försam lings-

nivå och stif tens yttranden än det var mellan de senare och församlingarnas ytt-

randen. Detta skulle möjligen kunna bero på att kostnaderna för att upprätthålla 

en hög arkivstandard skulle tynga församlingarna betydligt mer än stiften. Och 

det vet ju alla, att en tom börs är bland det tyngsta man kan släpa på.  

                                                 
63 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) 2001:7  
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Slutligen skall poängteras att det naturligtvis är angeläget att Kyrkostyrel-

sen antar förslagen till handbok och föreskrifter som regler och inte som re-

kommendationer, men man bör också beakta de många viktiga åsikter, om 

kompletteringar och förbättringar, som inkommit med remissyttrandena. Det är 

även viktigt att man inte låter sig förledas att tro att några av de frågor som här 

tagits upp kan skjutas på framtiden – den arkivbildning som sker idag är till 

syvende och sist grunden till det arkiv som skall slutförvaras och forskas i av 

kommande generationer. 

 

 

 

 

* 
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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats hade som syfte att ge en bild av den situation som råder 

för den fria Svenska kyrkans arkiv idag. Bilden skulle ges i skenet av den 

inomkyrkliga synen på det egna arkivet. På så vis skulle eventuella åsikts skill-

nader mellan kyrkans olika organisatoriska nivåer kunna skönjas och eventuel-

la faror för arkivet anas.  

Som källmaterial användes främst remissyttranden från  stift och försam-

lingar/samfälligheter, kompletterade med intervjuer från lokal och regional ni-

vå. Riksnivåns inställning framkom bland annat genom Kyrkoordningen. 

Resonemanget kring den inomkyrkliga inställningen till hur man skall be-

handla sitt arkiv koncentrerades till regler kontra rekommendationer, tillsyn 

och rådgivning, depåfrågan, samt offentlighetsprincipen.  

Det framkom att alla informanter och en övervägande majoritet av remiss-

yttrandena ställer sig bakom tanken på arkivregler. Undantagen utgörs främst 

av ett par samfälligheter i södra Sverige som av ideologiska, och i viss mån 

ekonomiska, orsaker vill ha en lösare ordning. Olika förslag framkom om hur 

tillsyn och råd givning skall skötas, men med enhetliga regler från central nivå 

kan de allra flesta tänka sig att sådana funktioner skall ligga hos stiften. Man 

efterlyser rejäla och kontinuerliga utbildningsinsatser, vilka bör bekostas och 

samordnas från central nivå. Från flera håll efterlyses också ett prin cipbeslut i 

frågan om hur man i framtiden skall göra med slutförvaringen av arkivalierna.  

Kyrkan har antagit en inomkyrklig offentlighetsprincip och vad gäller ef-

terlevandet av den tycktes inga allvarliga problem ha uppstått. Däremot finns 
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det tveksamheter när det gäller att hålla isär de handlingar som är kyrkans en-

skilda och de som rör de verksamhetsområden som fortfarande är offent lig-

rättsliga, det vill säga begravningsverksamheten och den kyrkoantikvariska er-

sättningen. 

Det framkom inte något som gav direk t anledning till oro i dagsläget. Int-

resset tycks stort på regional och lokal nivå för att behandla arkivfrågorna kor -

rekt, men vikten av att Kyrkostyrelsen tar itu med dessa frågor inom en mycket 

snar framtid och att man inte skjuter några av dessa fråg or framför sig under-

ströks.  
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Linköpings stift. 2001-10-29. Dnr Ks 2000:96/44 

Lunds kyrkliga samfällighet. 2001-09-12. Dnr Ks 2000:96/14 

Lunds stift (församlingsförbund m.m.).67 2001-09-10. Dnr Ks 2000:96/16 

Lunds stift. 2001-11-01. Dnr Ks 2000:96/47 

                                                 
65 Skriftliga sammanställningar, vilka det lämnats möjlighet för informanterna att kommentera och/eller 
göra tillägg till, finns förvarade hos uppsatsförfattaren. 
66 Samtliga yttranden gäller remiss ”Arkivföreskrifter för Svenska kyrkans arkiv”, med diarienummer Ks 
2000:96, vilken utsändes från Kyrkostyrelsen 2001 -07-05. Källhänvisningens diarienummer avser 
Kyrkokansliets diarium, utom då det gäller Västerås stift. I det sena re fallet gäller Västerås stifts diarium.  
67 Yttrandet har avgivits av Sune Karlsson, Bjuv, på uppdrag av Lunds stifts församlingsförbund och 
Lunds stifts datagrupp, samt i egenskap av Lunds stifts kyrkobokföringssakkunnige. 
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Malungs församling. 2001-08-21. Dnr Ks 2000:96/17 
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Stockholms stift. 2001-11-01. Dnr Ks 2000:96/51 

Strängnäs stift. 2001-10-24. Dnr Ks 2000:96/29 

Svenska kyrkans Församlingsförbund. 2001-11-28. Dnr Ks 2000:96/52 

Sveriges kyrkokamerala förening. 2001-11-01. Dnr Ks 2000:96/38 

Säffle församling. 2001-07-12. Dnr Ks 2000:96/13 

Uppsala stift. 2001-11-27. Dnr Ks 2000:96/54 

Visby stift. 2001-11-01. Dnr Ks 2000:96/46 

Västerås stift. 2002 -10-30. Stiftsstyrelsen i Västerås. Dnr 9 -253-2001.  

Växjö stift. 2001-10-29. Dnr Ks 2000:96/42 
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Bibelhänvisningarna avser: Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning 1999. 
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Bilaga 68 

Ur Tryckfrihetsförordningen 

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 

[…] 

2 §  Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med 
hänsyn till 

[…] 

5. det allmännas ekonomiska intresse, 

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,  

[…] 
 

Arkivlagen 

3 § 

[…] 

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. 

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov. 

                                                 
68 Citat hämtade ur: Gränström, Claes, et al. Arkivlagen. Bakgrund och kommentarer. Andra upplagan. 
Norstedts Juridik AB. Stockholm, 2000. ss.199 o 203 
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