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Inledning 

Det är inte alltid helt lätt att se vilka som genom sin makt och inflytande 
påverkar vår samtid och framtid, eller ifrån ett arkivteoretiskt perspektiv vår 
historia. Emellertid vill jag gärna tro att våra folkvalda riksdagsledamöter 
tillhör den kategorin. Utifrån ett arkivteoretiskt forskningsperspektiv kan det 
därför vara av intresse att kartlägga bevarandet av inflytelserika personers 
privata arkiv emedan de kan bli viktiga för en framtida forskningssituation. 
Intentionen med denna uppsats är att följa upp vad som händer med 
riksdagsledamöternas privata arkiv. Undersökningen kommer att bedrivas på 
några olika nivåer, dels kommer jag försöka uppskatta hur många arkiv som 
bevarats och var de förvaras. Ett antal riksdagsarkiv kommer att granskas ner 
till dokumentnivå i ett försök att klargöra om det går att skönja likheter eller 
olikheter arkiven sinsemellan och huruvida man kan följa politiska skeenden 
genom de privata arkiven. Ytterligare en aspekt är att undersöka vad som görs i 
dagsläget för att bevara riksdagsledamöters arkiv. 

Disposition   

Första kapitlet innehåller en inledning samt en kort orientering av uppsatsens 
disposition. Uppsatsen placeras i sitt forskningssammanhang. 

Andra kapitlet presenterar syfte och problemavgränsning. Därefter följer en 
källkritisk granskning av materialet. Uppsatsens metodologi analyseras och 
problematiseras på ett ingående sätt.  

Tredje kapitlet ger en kortfattad introduktion till såväl riksdagens som 
socialdemokraternas utveckling. 

Fjärde kapitlet innehåller en kvantitativ studie över hur många arkiv som finns 
efterlämnade av riksdagsledamöter. För att åstadkomma ytterligare en 
dimension i undersökningen utreds huruvida det skiljer sig i antal 
existerande arkiv mellan riksdagsledamöter och statsråd.  
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Femte kapitlet omfattar en studie av ett antal riksdagsledamöters personliga 
arkiv ända ner till dokumentnivå. Därefter förs ett resonemang som 
försöker att klargöra erfarenheter och slutsatser man kan eller inte kan dra 
efter en genomgång av riksdagsledamöternas privata arkiv. 

Sjätte kapitlet ägnas åt en liten undersökning huruvida det finns någon uttalad 
policy hos olika arkivinstitutioner för att tillvarata riksdagsledamöternas 
enskilda arkiv. Därefter problematiseras offentlighetsprincipen och det 
skissas på hur en policy skulle kunna vara utformad. 

Sjunde kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion som analyserar 
framkomna fakta och vilka slutsatser man kan göra utifrån dessa.  

Forskningsläge 
Arkivvetenskap är i Sverige en ung disciplin som först i början av 1990-talet 
fick en egen professur. Även om disciplinen arkivkunskap har förändrat sitt 
namn och numera heter arkivvetenskap, är utbildningen i första hand en 
utbildning av arkivarier och inte arkivvetare. Vidare torde det faktum att det 
för det mesta endast erfordras 40 poäng för att kunna söka ett jobb ha påverkat 
det totala utbudet av arkivvetenskapliga uppsatser som är förhållandevis 
blygsamt. För att inplacera uppsatsen i en forskningskontext tar jag därför 
avstamp i Berndt Fredriksson försök att avgränsa och definiera 
arkivvetenskapen. Fredriksson anser att man kan dela in arkivvetenskapen i två 
övergripande kategorier, den empiriska och den normativa, där den 
förstnämnda beskriver hur något är och den sistnämnda förklarar hur något bör 
vara.1 Den empiriska delen av arkivvetenskap kan i sin tur delas in i sex 
underliggande klasser: samhällsanalys, arkivbildare som forskningsobjekt, 
beståndsanalys, arkivarieprofessionen, arkivens användning, utvärdering och 
arkivrätt. Den normativa kategorin delas också in i sex underliggande klasser. 
De lyder som följande: arkivteori, arkivbildning, gallring och bevarande, 
förvaring och vård, strukturering och beskrivning, tillgängliggörande och 
arkivarieutbildning. Denna uppsats skulle enligt Fredrikssons indelning hamna 
under den empiriska huvudfåran eftersom den studerar hur något förhåller sig i 
praktiken. Klasstillhörigheten skulle antingen vara arkivbildare som 
forskningsobjekt eller beståndsanalys.  Även om kategorierna och klasserna på 
ett teoretiskt plan är ömsesidigt uteslutande finns det ändå begräsningar med 

                                                 
1 Fredriksson, Berndt, ”Arkivvetenskap - historia och framtid”, s. 84 f 
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ovanstående indelning. Det beror till stor del på hur en uppsats struktureras. En 
uppsats är ofta i någon form deskriptiv eftersom man ofta studerar och 
beskriver något. Även en normativ uppsats tar avstamp i empiri eller det 
faktiskt rådande. Utifrån en deskriptiv uppsats är det vanligt att man ur empirin 
extraherar en tes eller slutsats som är framåtblickande och därigenom har 
uppsatsens förflyttat sig ifrån den empiriska fåran och hamnat i den normativa. 
Det är med andra ord inte helt vattentäta skott mellan de olika kategorierna och 
därigenom kan de olika klasserna, beroende av situation, vara normativa eller 
empiriska. I detta gränsland mellan det empiriska och normativa befinner sig 
denna uppsats.  
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida riksdagsledamöters personliga 
arkiv bevaras, i vilken utsträckning de sparas och vad de innehåller.  Av 
intresse är också att utreda om det finns en medveten policy bakom bevarandet 
av arkiven, eller om det är tillfälligheter som ligger bakom arkivens existens. 
Frågeställningen är lättast att klargöra genom att bryta ner den i tre delfrågor.  

Hur många av riksdagsledamöternas personliga arkiv är bevarade? Föreligger 
det någon skillnad mellan bevarandefrekvens för riksdagsledamöternas 
arkiv och för statsrådens arkiv? 

Vad innehåller de personliga arkiven? Finns det gemensamma drag hos de 
olika arkiven och är det möjligt att följa politiska beslut/skeenden med 
hjälp av dem? 

Finns det någon uttalad policy hos de olika arkivinstitutionerna för att tillvarata 
riksdagsledamöters arkiv? 

Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen drivs inte framåt av någon specifik tes eller teori som skall bekräftas 
eller falsifieras. Det innebär förstås inte att det saknas en medveten tanke eller 
struktur bakom frågorna. Avsaknaden av en hypotes eller teori skulle kunna 
resultera i att uppsatsen enbart blir deskriptiv utan att dra några konklusioner. 
Det är emellertid något som jag har försökt undvika genom att närma mig 
riksdagsledamöternas enskilda arkivbildning, utifrån olika perspektiv, genom 
mina olika delfrågor. 
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Definitioner 

Statsråd ─ används i dess moderna betydelse och är således synonymt med 
minister. Förut har termen använts som en benämning för minister och hela 
regeringen.  

Enskilt arkiv ─ används synonymt med personarkiv och privatarkiv. Här avses 
arkiv som inte lyder under offentlighetslagstiftningen eller sekretesslagen. 

Induktionsproblemet 
Som det har framkommit tidigare finns det ingen hypotes eller teori som ligger 
till grund för uppsatsen. Uppsatsens frågeställningar besvaras till en stor del 
genom ett induktivt förfaringssätt. Genom att studera ett antal slumpmässigt 
utvalda arkiv, singulariteter, försöker jag dra en erfarenhetsslutledning. Mot 
detta tillvägagångssätt har det framförts kritik, redan 1740, av David Hume.2 
Kortfattat går kritiken ut på att man inte genom en mängd enskilda 
observationer, ty dessa iakttagelser är ändliga, kan dra en universell slutsats. 
Dvs. även om man har iakttagit en stor mängd vita svanar betyder det inte att 
alla svanar i världen är vita. När det gäller arkivvetenskap föreligger det inte 
samma krav på universell giltighet som t.ex. inom fysiken. 
Proveniensprincipen och strukturprincipen pekar ju på att man skall tillvarata, i 
den mån det är möjligt, arkivbildarens egen framväxt av arkivet.3 Dvs. en av 
arkivteorins bärande idéer framhåller det unika före det generella.  

Källmaterial och metodologi 
Tid utgör en påtaglig och begränsande parameter när man skriver en uppsats. 
Det finns dock två andra faktorer som man kan påverka och laborera med. Det 
är bredden och djupet av undersökningsmaterialet. Å ena sidan finns det inte 
tid att undersöka alla riksdagsledamöter och kartlägga huruvida det existerar 
något efterlämnat arkiv samt undersöka vad de innehåller. Å andra sidan 
riskerar man eventuellt, om endast en handfull riksdagsledamöter studeras, att 
inte finna några arkiv överhuvudtaget och slutsatsen riskerar därigenom att 
intetsägande eller i värsta fall rent felaktig. Därför är man tvungen att 

                                                 
2 Molander, Joakim, 2003, Vetenskapsteoretiska grunder, s. 177. 
3 Gränström, Claes, ”Arkivteori”, s. 15 ff.  
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kompromissa mellan bredd och djup på ett sådant sätt som man anser inte 
undergräver trovärdigheten av undersökningen.  

För att uppnå största möjliga bredd i det undersökta materialet närmar jag 
materialet med hjälp av mina olika frågeställningar.  

Djupet av undersökningen har begränsats på följande sätt. Jag har 
personligen uppsökt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (hädanefter ARAB), 
Riksarkivet (hädanefter RA), Stockholms stadsarkiv och undersökt deras bestå-
ndsregister. Utöver det har den Nationella arkivdatabas (hädanefter NAD) på 
nätet såväl som NAD:s CD-skiva konsulterats. Genom NAD täcks de sju 
landsarkiven, olika folkrörelsearkiv samt en mängd andra arkiv in. Det är 
möjligt att det föreligger en risk att något arkiv missas genom detta 
tillvägagångssätt. NAD innehåller visserligen hänvisningar till privata arkiv 
dock kan det finnas privata arkiv som inte är redovisade. 
   Den första delfrågan är till sin natur kvantitativ och deskriptiv. 
Frågeställningen är till för att försöka utröna hur många arkiv som finns kvar 
efter ett slumpmässigt urval av socialdemokratiska riksdagsledamöter. Alla 
socialdemokratiska statsråd mellan 1897-1996, undersöks, knappt ett 
hundratal, samtidigt har ungefär 150 socialdemokratiska riksdagsledamöter 
slumpmässigt valts ut och undersöks också. Under den här tidsperioden har det 
totalt funnits drygt 1100 socialdemokratiska riksdagsledamöter. Det finns en 
uppenbar nackdel med detta urval eftersom den inte täcker alla partier.  

För att skapa mig en bredare bild av hur andra partier finns bevarade väljer 
jag ut två årgångar av riksdagsledamöter och eftersöker alla. Orsaken till att jag 
väljer två är att vissa partier endast har ett fåtal mandat vilket gör att underlaget 
blir i minsta laget med endast en riksdag.  

Det finns en fördel med att välja statsråd och riksdagsledamöter som 
kommer från samma organisationsbakgrund, i det här fallet den 
socialdemokratiska. Det möjliggör att man åstadkomma ytterligare en 
dimension i undersökningen. Föreligger det någon skillnad mellan antalet 
bevarade arkiv för statsråd och för riksdagsledamöter. Skiljer sig storleken av 
de bevarade arkiven mellan grupperna?  

Genom att välja ut ett antal riksdagsledamöters kvarlämnade arkiv och 
studera dem grundligt, skall jag försöka urskilja om det finns likheter eller 
olikheter mellan de olika arkiven. Är det möjligt att följa deras politiska 
verksamhet i de efterlämnade arkiven. Min ambition är att resultatet skall röra 
sig på ett djupare plan än att skapa olika innehållsmässiga kategorier och 
sammanställa dessa. Om den första delfrågans metodologi var positivistisk till 
sin natur är den andra delfrågan mer hermeneutisk. Hermeneutik betyder tolka, 
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uttyda eller läran om tolkning. 1808 formulerade Friedrich Ast sina tankar om 
den hermeneutiska cirkeln. En helhet kan inte förstås utan en förståelse av 
detaljerna och detaljerna kan inte förstås utan en förståelse av helheten.4  

Den tredje delfrågan undersöker bl.a. hur riksdagsledamöternas enskilda 
arkiv har hamnat på de olika arkivinstitutionerna. För att få svaret på den 
frågeställningen krävs det en undersökning i form av en enkät. Målgruppen för 
undersökningarna blir samma arkivinstitutioner som har använts för att 
efterforska arkiven. Det vill säga ARAB, RA, Riksdagsarkivet, Stockholms 
stadsarkiv samt de sju landsarkiven. När det gäller enkätfrågorna har jag valt 
bort en given målgrupp att fråga, nämligen riksdagsledamöterna. Direkta frågor 
till dem hade kunna ge en möjlighet att förutsäga den framtida situationen. 
Orsaken till att de inte är med är tidsbristen. Undersökningen skulle ta för lång 
tid att genomföra. Jag tror, a priori, att de är väldigt upptagna och det skulle 
kunna dröja innan svaren kom.   

Validitet och reliabilitet 
Med validitet menar man att ens mätmetod i form av t.ex. vilka frågor man 
ställer till ett material eller personer skall vara giltiga för det man har för avsikt 
att mäta Den första frågan torde ha hög validitet underlaget är stort och frågan 
består undersöker hur många arkiv som finns bevarade. Andra frågan är 
induktiv/hermeneutisk till sin natur och har inte lika stort underlag. Där är nog 
validiteten något lägre.   

Med reliabilitet avser man en mätmetods tillförlitlighet. Mätningen skall 
inte kunna påverkas av slumpen. En undersökning kan ha hög validitet men låg 
reliabilitet eftersom man har vänt sig till t.ex. fel målgrupp med sina frågor. Ett 
förfaringssätt för att öka reliabiliteten är att man har nog stort 
underlagsmaterial. När det gäller delfråga ett anser jag att underlaget är 
tillräckligt. När det gäller att undersöka och studera innehållet i enskilda arkiv 
ner till dokumentnivå är urvalet inte lika stort. Ytterst beror det på att varje 
enskilt arkiv tar mycket tid i anspråk. Därigenom är reliabiliteten inte lika hög 
som i den första delfrågan.  
 
 

                                                 
4 Molander, Joakim, 2003, Vetenskapsteoretiska grunder, s. 167. 
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Riksdagens och SAP:s framväxt. 

Riksdagen 
 
Riksdagen och parlamentarismen har inte växt fram linjärt under historiens 
gång. Maktens periferi och centrum har fluktuerat mellan de olika kontrahenter 
som har ansett sig vara dess rättmätiga ägare. Kungen har varit en av dem som 
har gjort anspråk på styret och som i sina starkaste stunder även varit mer eller 
mindre enväldig. Den andra motparten som ofta har utgjorts av adeln som 
omväxlande har fått abalienationer och utökade privilegier för att senare 
drabbas av reduktioner och inskränkningar i sina förmåner.5  Vid 1600-talets 
början stabiliserades maktbalansen och riksdagen representerades av de fyra 
stånden adel, präster, borgare och bönder inrättades. Under frihetstiden, 1718-
1772, ökade riksdagens makt. Samtidigt växte parlamentarism och 
riksdagspartier fram: mössor och hattar.6  Riksdagens makt reducerades kraftigt 
i och med att Gustaf III genomförde sin statskupp 1772. I praktiken rådde ett 
kungligt envälde fram till statskuppen som avsatte Gustaf Adolf IV 1809. 
Samma år instiftades det en ny regeringsform som formellt sett gällde fram till 
1974. Den nya regeringsformen fastslog maktfördelningen mellan riksdagen 
och kungen. Riksdagen fick större och mer tydliga maktbefogenheter som 
rörde såväl finanserna som lagstiftningen. När det gäller den lagstiftande 
makten delades den av riksdagen och kungen. Eftersom de var tvungna att vara 
överens ledde det till en större tröghet/stabilitet i beslutsfattandet. Trots det 
fortsatte motsättningarna och maktkampen mellan kungen och riksdagen under 
den första hälften av 1800-talet.  

Folkrepresentationen utgjordes tidigare av de fyra stånden, det var ett av 
problemen man försökte åtgärda med införandet av tvåkammarriksdagen 1866. 
Trots statsministerns Louis De Geers bärande principer att de båda kamrarna 
skulle kännetecknas av ursprungslikhet, karaktärsskillnad och likställighet kom 

                                                 
5 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 52. 
6 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 60 ff. 
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det inte att fungera i praktiken.7  Första kammarens ledamöter valdes indirekt 
av de nyinrättade landstingen och av stadsfullmäktige i städer, vilket till en 
början fick till följd att första kammaren till en början bestod företrädesvis av 
adeln och andra välbesuttna. Mandatperioden var först nio år, år 1909 sänktes 
den till sex år för att återigen, 1921, höjas till 8 år. För att man skulle vara 
valbar till första kammaren fanns krav på förmögenhet och inkomst. 
Förmögenhets och inkomstvillkoren upphävdes 1933. Valbarhetsålder var till 
en början 35 år, den sänktes först 1953 till 23 år.  

Den andra kammaren som skulle representera folket fick bestod mestadels 
till en början av välbeställda hemmansägare.8  Fastän styrelseskicket var nytt 
blev det inte stora förändringar till en början utan det kännetecknas av att det 
eftersträvade status quo. Emellertid innebar tvåkammarsystemet, i ett längre 
perspektiv, en förstärkning av riksdagens makt gentemot kungens.9  

Det är under det nya representationsskicket som politiska partier och ett 
modernt partiväsende växer fram. Partierna bildades först i riksdagen, därefter 
bildades riksomspännande valorganisationer som förde fram deras budskap. 
Härigenom kom de att bli rikspartier. Lantmannapartiet bildades i andra 
kammaren 1867 och kan ses som det första egentliga partiet och var till en 
början ett av det mest framgångsrika. Partiet tog till vara på hemmansägarnas, 
böndernas och godsägarnas intressen. En strid rörande tullarna kom att splittra 
partiet i det gamla- och nya lantmannapartiet. År 1895, efter att tullfrågan var 
utagerad, skedde en sammanslagning men lantmannapartiet återfick aldrig sin 
tidigare dominans.10  Bondförbundet bildades 1913 som en följd av att 
Lantmannapartiet hade upphört. Sitt nuvarande namn Centerpartiet fick de 
1958.  Folkpartiet liberalerna bildades 1934 och har sina organisatoriska rötter 
i det liberala samlingspartiet som grundades vid sekelskiftet. Liberala 
samlingspartiet verkade mellan 1900-1923 och hade som sitt främsta mål att 
införa allmän rösträtt. Under 1911 års val nådde var de som störst och hade 100 
platser i andra kammaren. Allmänna valmansförbundet tillkom 1904 och är 
sprungen ur liberala och konservativa idéströmningar. Sitt nuvarande namn, 
Moderata samlingspartiet, fick de 1969. 

Partibildningen var till en början en angelägenhet för andra kammaren 
även om det förekom partigrupperingar inom första kammaren också. Med 

                                                 
7 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 24. 
8 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 25. 
9 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 78. 
10 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 28. 
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tiden kom skillnaden mellan första och andra kammaren att utjämnas genom 
det moderna partiväsendet och rösträttsreformerna.  

Det socialdemokratiska arbetarepartiet startade till skillnad från de andra 
partierna som ett riksparti och inte ett riksdagsparti. SAP bildades 1889 när den 
första kongressen hölls under våren och den socialdemokratiska riksdags-
gruppen bildades först 1906 när de hade 13 mandat i andra kammaren.11   
Hjalmar Branting blev riksdagsman i andrakammaren 1896. Samma år 
övergick man från ett roterande ledarskap till ett fast och Claes Tholin blev 
partiets förste ordförande. SAP har alltsedan 1920-talet haft en oerhört stark 
ställning i den svenska politiken. Partiet har varit i regeringsställning 1917-
1920, 1921-1923, 1924-1926, 1932-1936, 1936-1976, 1982-1991 och sedan 
1994. SAP har trots sina långa regeringsperioder sällan haft egen majoritet. 
Partiet har regerat antingen i koalition med Bondeförbundet 1936-1938 och 
1951-1957 eller i samarbete med andra partier, främst Vänsterpartiet. Under 
kriget, 1939-1945, samverkade de i en samlingsregering tillsammans med de 
andra partierna undantaget kommunisterna.  

1917 bildades Sverges socialdemokratiska vänsterparti, SSV, genom en 
utbrytning ur SAP. Efter att ha anslutit sig till den Komintern, 1921, antog de 
ett nytt namn ─ Sverges kommunistiska parti, SKP.   
  
 

                                                 
11 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 15. 
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Riksdagsledamöters privata arkiv 

En källkritisk diskussion 

Den långsiktiga visionen är att man skall kunna söka på exempelvis ett glasbruk och få 
reda på var handlingar, fotografier med mera från glasbruket finns bevarade, vilken 
litteratur som finns om glasbruket och dess verksamhet samt eventuella föremål som kan 
finnas bevarade på något museum. 12 

Den långsiktiga ambitionen med NAD är visserligen fastlagd, emellertid är vi 
inte där än. En ansenlig del av faktaunderlaget till denna uppsats, men inte all, 
har inhämtats från NAD. Därför förefaller det att vara på sin plats att diskutera 
det ur ett källkritiskt perspektiv. Riksarkivet fick i uppdrag av regeringen att 
skapa en arkivdatabas vars mål är att vägleda såväl forskare som allmänheten 
till arkivinformation, oavsett dess lokalisering. Projektet inleddes hösten 1990, 
i ett första skede fokuserade man på att göra en heltäckande om än grund 
arkivbeskrivning. Det gav möjlighet att snabbt få en överblick, tanken är att 
NAD skall bli mer detaljerad allteftersom vid nyförteckningar samt skall 
kompletteringar göras i mån av tid. 

Fem år efter projektets start presenterades den första cd-versionen och 
1998 släpptes den befintliga versionen. År 2000 kompletterades cd-skivan med 
en nätversion. Det är viktigt att ha klart för sig att cd-skivan och nätversionen 
endast kompletterar varandra. I vissa fall är NAD på nätet mer aktuell och 
korrekt än skivan, men generellt är det cd-versionen som innehåller mer 
information. Alla riksdagsledamöter har kontrollerats på såväl cd-versionen 
som nätversionen. Resultatet är att vissa personarkiv återfinner man endast på 
nätet, andra endast på cd-versionen. NAD har en bestämd ämnesindexering 
men eftersom den baserar sig på delvis tidigare förtecknade 
arkivbeskrivningar, är det inte säkert att de har använt sig av 
ämnesindexeringen. Det får till följd att när man söker på kategori 
riksdagsman, i cd-versionen, får man endast 186 träffar. NAD innehåller 

                                                 
12 Kristiansson, Göran, 2002, ”Den nationella arkivdatabasen som vision på lång och kort sikt”, s. 235. 
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emellertid fler riksdagsledamöters privata arkiv än det ovanstående angivna 
antalet. ARAB har många socialdemokratiska riksdagsmäns privata arkiv i sina 
samlingar, dessa återfinner man också på NAD-skivan. Men endast ifall man 
söker på riksdagsledamotens namn eftersom ARAB inte har använt sig av 
indexeringskategorin riksdagsman. Samma förhållande kan gälla andra 
arkivinstitutioner. 

Det totala antalet riksdagsledamöter, sedan ståndsriksdagen avskaffades 
1866, t.o.m. 1970 är 3784.13 Det är naturligtvis inte möjligt att eftersöka alla 
dessa, men genom att närma sig materialet utifrån olika aspekter är det möjligt 
att skapa en mer övergripande bild som belyser fler aspekter och därigenom 
ger en mer holistisk analys.  

En tänkbar aspekt vore att jämföra kvinnliga respektive manliga 
riksdagsledamöters arkiv beträffande procentuell bevarandefrekvens och utföra 
en komparativ innehållsanalys av arkiven. Det verkade fruktbart till en början, 
dock är underlag något litet eftersom det totala antalet är få. 1994 var 41 
procent av riksdagsledamöterna kvinnor. Kvinnorna är underrepresenterade, 
men vid den tidpunkten är Sverige ändå det land i världen som har flest 
kvinnor representerade i sitt parlament. Underrepresentationen av kvinnor ökar 
dock markant och exponentiellt om man fortsätter att följa statistiken bakåt i 
tiden. 1980 var 29 procent av ledamöterna kvinnor och enligt 1970 års statistik 
var de endast 14 procent.14  Om man ser till fördelningen mellan män och 
kvinnor sedan tvåkammarriksdagens införande i absoluta tal träder en 
avslöjande bild fram av 3784 ledamöter är endast 178 kvinnliga.  

SAP:s ledamöter och statsråd 
En aspekt av undersökningen är att utröna huruvida det föreligger någon 
skillnad i bevarandefrekvens mellan riksdagsledamöters- och statsrådsarkiv. 
Genom att välja samma organisation, i det här fallet SAP, vet man att de har 
verkat i en likartad miljö. Nackdelen är förstås att det kan finnas olika 
traditioner mellan de olika partierna. Det är en parameter som inte är helt lätt 
att mäta. Inom arbetar- och fackföreningsrörelsen fanns det tidigt ett intresse 
för bevarandet av eget och andra arbetarrörelsers publikationer. Redan 1892 
gick flera fackföreningsbibliotek ihop och bildar Stockholms arbetarebibliotek. 
                                                 
13 Norberg, Anders, Asker, Björn & Tjerneld, Andreas, 1990, Tvåkammar Riksdagen 1867-1970 Band 5, 
s. 8. 
14 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 114 f. 
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Tio år senare utökas det, under Oscar Borges ledning, med en ny 
underavdelning Arbetarrörelsens arkiv. Syftet var att möjliggöra studiet av 
arbetarrörelsens framväxt genom att bevara protokoll, stadgar, korrespondens, 
tryck etc.15  Det är emellertid först 1906 som arkivet hembjuds som en 
gemensam egendom till SAP och LO.16  Trots det nya ägarskapet fastslogs det i 
stadgarna att det skulle förbli en öppen institution.  

Under åren 1897-1996 har det funnits drygt 1100 socialdemokratiska 
ledamöter och drygt 120 statsråd.17  Alla statsråd har inte varit ledamöter av 
riksdagen utan en del har plockats in i regeringen utifrån, pga. av sina 
kunskaper och kompetens. Det har även förekommit att statsråd har tillhört ett 
annat parti innan de har erbjudits plats i regeringen; Ylva Johansson, Carl 
Tham, och Annika Åhnberg.18 

För att få så likartade förutsättningar som möjligt för undersökningen har 
endast statsråd med riksdagsanknytning undersöks. Det har under den 
undersökta tidsepoken funnits 96 socialdemokartiska statsråd med 
riksdagsanknytning, deras privata arkiv har eftersökts på ARAB, NAD, RA 
och riksdagsarkivet. När det gäller riksdagsledamöterna har ca 150 ledamöter 
slumpmässigt valts ut, av drygt 1100 riksdagsledamöter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Antal bevarade enskilda arkiv efter riksdagsledamöter och statsråd. 

 

Källa: NAD cd- och nätversion och  ARAB. 

                                                 
15 Grass, Martin, 2002, Historia som uppdrag, s. 4. 
16 Grass, Martin, 2002, Historia som uppdrag, s. 5. 
17 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 653. 
18 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 619. 
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Tabell 1 första stapeln visar den totala fördelningen, i procent, mellan antalet 
bevarade arkiv under 1897-1996. Förekomsten av statsrådsarkiv är nästan fyra 
gånger vanligare än riksdagsledamöternas. I absoluta tal betyder det att av de 
96 statsråden har 43 efterlämnat ett arkiv efter sig. Motsvarande siffra för 
riksdagsledamöterna är att endast 18 arkiv av 150 ledamöter. Den andra stapeln 
visar fördelningen av bevarade arkiv från 1897 fram till enkammarriksdagens 
bildande 1971. Här är fördelningen mera jämn. När det gäller perioden 1971-
1996, tredje stapeln, dominerar statsrådens arkivbildning. 

 Det är anmärkningsvärt ur två perspektiv. Det ena perspektivet är att 
tidsrymden som den stapel 3 representerar är endast 15 år och ändå utgör det i 
absoluta tal 23 av totalt 43 bevarade arkiv. Dock bör man ha i åtanke att av de 
96 kontrollerade statsråden har 50 av dem varit med i enkammarriksdagen. 
Många av statsråden kan ha varit med i tvåkammarriksdagen dock finns det en 
överrepresentation från senare delen av 1900-talet. Den andra aspekten är att 
många arkiv lämnats in i samband med arkivbildarens frånfälle. Eftersom den 
tredje stapeln ligger relativt nära i tid torde ett stort antal personer vara i livet 
och ytterligare arkiv kan komma att förbättra statistiken. Det går inte med 
säkerhet att fastslå vad ökningen beror på. Det skulle kunna tyda på en ökad 
historisk medvetenhet. Men det kan också ligga rent praktiska 
bevekelsegrunder bakom ökningen. En del privatarkiv är relativt omfattande 
och kan genom ARAB:s försorg deponeras fritt på ett säkert sätt, man kan själv 
välja om det skall krävas tillstånd för arkiven. T.ex. har Anita Gradin 97 
volymer, Sten Andersson 69 volymer och Ingvar Carlsson 195 volymer 
deponerade på ARAB. En annan faktor som kan ha påverkat antalet 
efterlämnade statsrådsarkiv, under den senare hälften av seklet, är att antalet 
ministerposter och departement nästan har fördubblas under 1900-talet.  Under 
de första 20 år in på 1900-talet fanns det endast elva statsråd och sju 
departement i regeringen. Mellan åren 1945-1957 hade de utökas till 16 
stycken och en bit in på 1970-talet var det 20 ministrar varav 14 med 
portföljer.19   

Svagheten med denna undersökning är, som det tidigare har framkommit, 
att den är endast är gjord på SAP. Om man konsulterar NAD-98 och söker på 
kategori riksdagsman och statsråd får man 186 respektive 95 träffar. En del av 
träffarna rör samma personer vars arkiv förvaras på olika ställen. Även om man 
räknar bort dessa samt de som är födda före 1800-talet kvarstår förhållandet 

                                                 
19 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 198. 
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mellan dessa två. Det finns knappt dubbelt så många riksdagsledamöters arkiv 
efterlämnade. Om det skulle återspegla det faktiska förhållandet mellan 
riksdagsledamöter och statsråd borde antalet riksdagsledamöters arkiv vara 
minst tjugofalt större än statsrådens. Det stödjer resultat som framkom i 
undersökningen av SAP. Mycket pekar på att det arkivbevarande mönster 
mellan ledamöter och statsråd som återfanns hos SAP är partiöverskridande.  

Tabell 2.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Källa: NAD cd- och nätversion och ARAB. 

Om man studerar antalet bevarade volymer, se tabell 2, efter riksdagsledamöter 
och statsråd växer en relativt entydig bild fram, de sistnämndas arkiv innehåller 
förhållandevis fler volymer. Det går även att skönja ett visst samband mellan 
tidsepok och antal volymer, ju närmare vår egen tid desto fler volymer. T.ex. 
har Per Albin Hansson efterlämnat 74 volymer i sitt arkiv att jämföra med Olof 
Palmes arkiv där återfinner man 2330 volymer. Att med säkerhet uttala sig om 
varför det förhåller sig på det viset är inte lätt. Det kan bl.a. bero på att det har 
hänt mycket på den tekniska sidan, text är lättare att framställa och därigenom 
finns det mer handlingar i omlopp.  

Vidare har regeringsärenden ökat under större delen av 1900-talet, det kan 
också ha bidragit till större arkivbildningar. 1907 var det 28381 
regeringsärenden, ökningen fortsatte fram till 1955 då det kulminerade med 
38126 ärenden. Under sjuttiotalet minskade ärenden något genom olika 
åtgärder och 1993 var man ner på 13992 regeringsärenden.20 Insatserna för att 
minska regeringsärendena har bl.a. inneburit att man ökat antalet statsråd, 

                                                 
20 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 198. 
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departement, decentralisering, delegering samt beskärning av besvärsrätten. 
Storleken kan också spegla att olika arbeten producerar olika typer och 
mängder av handlingar. Det förklarar likväl inte varför Ernst Wigforss har 
efterlämnat 40 volymer och sju lådor när Gunnar Sträng som senare hade 
samma statsrådspost endast har efterlämnat 16 volymer. Det skulle te sig absurt 
att dra slutsatsen utifrån storleken på de efterlämnade arkiven att Wigforss 
jobbade mer eller hårdare än Sträng.  Ytterst kvarstår problemet med vilka 
slutsatser man skall dra av detta, eftersom enskilda arkiv inte lyder under 
någon lagstiftning. Det står varje individ fritt att välja om man skall gallra allt, 
lite grann eller arkivera alla sina personliga handlingar. Slutsatsen man kan dra 
av tillgänglig data är kvalitativ till sin natur, det går visserligen att fastslå att 
statsråds enskilda arkivbildning tenderar att vara mer frekvent än 
riksdagsledamöters dito. Men varför det förhåller sig på det viset är det svårare 
att med säkerhet fastställa.  

Genomgång av 1923 och 1946 års riksdag 
För den kommande undersökningen har 1923 och 1946 års ledamöter i första 
och andra kammaren valts i syfte för att undersöka frekvensen av efterlämnade 
arkiv.21 Eftersom majoriteten av ledamöterna som är med i 1923 och 1946 års 
riksdag var födda på 1800-talet kan man förvänta sig att arkiven har lämnats in. 
En annan fördel är att partierna som vi känner dem idag existerade redan då, 
även om en del genom åren har kommit att byta partibeteckning. Genom att 
välja ett år och undersöka hur många riksdagsledamöters arkiv som finns 
bevarade kan man också se skillnader mellan de olika partiernas representation 
i arkiven. Problematiken med den ingångsvinkeln är att några partier har 
väldigt få mandat, därför har jag valt ut två årgångar för att få ett bättre 
underlag.  Det kan förekomma att en riksdagsledamot finns med vid båda 
tillfällena det torde dock inte påverka resultatet. 

Kommunisterna gjorde 1944 sitt dittills bästa andrakammar val men från 
1946 års ledamöter finns det endast ett bevarat arkiv i andra kammaren vilket 
inte verkar mycket. Men om man betänker att antalet kommunistiska ledamöter 
i andra kammaren blott var 15, utgör det enda arkivet ändå nästan 7 procent av 

                                                 
21 1923, Förteckning över Första kammarens ledamöter vid lagtima riksdagen 1923 
1923, Förteckning över Andra kammarens ledamöter vid lagtima riksdagen 1923 
1946, Förteckning över Första kammarens ledamöter vid lagtima riksdagen 1946 
1946, Förteckning över Andra kammarens ledamöter vid lagtima riksdagen 1946 
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de kommunistiska ledamöterna.22  Poängen är att när man rör sig med små 
talserier blir det vanskligt att arbeta med procent, därför presenteras 
undersökningen i sin helhet i absoluta tal i tabell tre och tabell fyra. 

 

Tabell 3. 1923 års riksdag 

 Centern Folk-
partiet 

Högern Kommu-
nisterna 

Socialde-
mokrater 

Vänsters-
ocialister 

Totalt 

Första 
kammaren 

18 mand   
4 arkiv 

38 mand 
10 arkiv 

41 mand 
7 arkiv 

1 mand 
0 arkiv 

50 mand 
13 arkiv 

2 mand 
1 arkiv 

150 mand 
35 arkiv 

Andra 
kammaren 

21 mand 
0 arkiv 

41 mand 
4 arkiv 

62 mand 
5 arkiv 

7 mand 
2 arkiv 

93 mand 
12 arkiv 

6 mand 
2 arkiv 

230 mand 
25 arkiv 

Totalt 
39 mand 

4 arkiv 
79 mand 
14 arkiv 

103 mand 
12 arkiv 

8 mand 
 2 arkiv 

143 mand 
25 arkiv 

8 mand 
3 arkiv 

380 mand  
60 arkiv 

Källa: NAD 

Tabell4 . 1946 års riksdag 

 Centern Folk-
partiet 

Högern Kommu-
nisterna 

Socialde-
mokrater 

Vänsters-
ocialister 

Totalt 

Första 
kammaren 

21 mand 
0 arkiv 

14 mand 
1 arkiv 

30 mand 
10 arkiv 

2 mand 
1 arkiv 

83 mand 
18 arkiv - 150 mand 

30 arkiv 
Andra 

kammaren 
35 mand 

1 arkiv 
26 mand 

2 arkiv 
39 mand 

3 arkiv 
15 mand 

1 arkiv 
115 mand 

20 arkiv - 230 mand 
27 arkiv 

Totalt 
56 mand 

1 arkiv 
40 mand 

3 arkiv 
69 mand 
13 arkiv 

17 mand 
2 arkiv 

198 mand 
38 arkiv - 380 mand 

57 arkiv 

Källa: NAD 

Om man ser till den totala mängden bevarade arkiv, tabell tre och fyra, ligger 
de väldigt nära varandra 60 stycken respektive 57 stycken vilket innebär att ca. 
15 procent av alla ledamöter har efterlämnat enskilda arkiv. Jämförs första och 
andra kammaren framgår det att första kammaren har signifikant fler bevarade 
arkiv, eftersom den endast har 150 ledamöter jämfört mot andra kammarens 
230 ledamöter. Uttryckt i procent har 1923 års riksdag första kammares 
ledamöter 23 procent bevarandefrekvens mot andra kammarens 11 procent. Det 
innebär att det är dubbelt så vanligt med bevarade arkiv bland första 
kammarens ledamöter än andra kammarens ledamöter. Motsvarande siffror för 
1946 års riksdag är 20 procent respektive 12 procent, en liten utjämning har 
inträffat. Orsaken till den ojämna fördelningen kan bero på att det finns olika 
partitraditioner när det gäller bevarandet, vi återkommer till det lite längre 
fram. En annan förklaring kan vara att det skiljer sig mellan vilka yrkes 
kategorier som finns representerade i de båda kamrarna. Om man studerar 
vilka yrkestitlar som återfinns bland 1946 års första kammares ledamöter 

                                                 
22 Andersson, Leif, 1996, Beslut(s)fattarna Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 611. 
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finner man att det är uteslutande ganska fina yrken. Bland de bevarade arkiven 
är det lektorer, professorer, redaktörer och direktörer. Motsvarande titlar 
återfinns även bland andra kammarens ledamöter emellertid finner man många 
andra yrken också, såsom banvakt, folkskolelärare, sekreterare, metallarbetare 
m.fl. Kanske hade första kammarens aktörer oavsett om de varit riksdagsmän 
eller inte kommit att sätta sitt avtryck i arkivinstitutionerna på grund av deras 
civila yrkesbana.  

Om man studerar fördelningen mellan efterlämnade arkiv och parti-
tillhörighet, tabell tre och fyra, ser man en tydlig tendens att socialdemo-
kraterna såväl procentuellt som i absoluta tal är i särställning. 1923 har social-
demokraterna 25 bevarade arkiv av totalt 60 stycken. Motsvarande siffra för 
1946 års riksdag är 38 av 57 vilket kan betecknas som en signifikant ökning. 
Än mer märkbar blir skillnaden om man studerar andra kamrarna. 1923 har 
socialdemokraterna 12 arkiv bevarade av 23 stycken. 1946 har de hela 20 av 
totalt 27 bevarade arkiv. Visserligen är socialdemokraterna det enskilt största 
partiet dock har de inte haft någon överväldigande majoritet, under 1900-talet, 
utan de har ofta varit tvungen att regera tillsammans med andra partier. En 
förklaring kan vara att de har ARAB som växte fram ur ideologiska och 
praktiska behov. Fortfarande är ARAB än idag något som socialdemokraterna 
värnar om genom att tillföra ansenliga belopp på årlig basis.  

De övriga partierna har ingen egen arkivinstitution. Centerpartiet, 
Folkpartiet och Moderata samlingspartiet förvarar sitt centrala huvudarkiv på 
RA. Bland materialet återfinner man också enskilda ledamöter och partiledare. 
Vänsterpartiets partiarkiv, fram till 1990, förvaras hos ARAB. När det gäller 
bevarandet av partiledarna är SAP och Moderata samlingsparitet och 
Centerpartiet bäst. De har nästan alla sina partiledare bevarade. För 
socialdemokraterna kan jag inte återfinna deras första partiordförande Claes 
Tholin. När det gäller moderaterna kan jag inte återfinna Yngve Holmberg. 
Han var partiledare 1965–1970, dock finns efterföljande partiledare som Gösta 
Bohman och Ulf Adelsohn bevarade på RA. Där förövrigt de flesta av 
moderaternas partiledares arkiv förvaras. En del av moderaternas partiledare 
återfinns som en del deras partiarkiv. Folkpartiet partiledare återfinner man 
också på RA. Dock saknas Gustaf Andersson (1935–1944) och Sven Wedén 
(1967–1969).  När det gäller Vänsterpartiet återfinns deras första partiledare på 
ARAB. Vilket inte är konstigt med tanke på att Vänsterpartiet ursprungligen 
bildades av en utbrytargrupp från socialdemokraterna. Men även senare 
partiledare återfinns här emellertid finns Carl-Henrik Hermansson och Lars 
Werners arkiv kvar hos arkivbildarna. Sven Lindroth privat arkiv har jag dock 
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inte återfunnit. När det gäller centerpartiets partiledare återfinns de i 
centerpartiets partiarkiv som förvaras på RA. En genomgående tendens som 
kan skönjas är att det finns ett värdeperspektiv inbyggt i bevarandet. Det 
förekommer fler statsråd än riksdagsledamöter bevarade. Socialdemokraterna 
har som enskilt parti flest enskilda arkiv bevarade. Det kan bero på ARAB men 
man bör också ha i åtanke att de har suttit vid makten under en stor del av 
1900-talet. Om t.ex. Moderata samlingspartiet hade varit det största partiet och 
bildat regering under en längre tid hade de troligtvis haft fler bevarade 
statsrådsarkiv men även vanliga ledamöters enskilda arkiv. Ur historisk 
synvinkel är det svårare att kartlägga enskilda bönder sysslor än kungarnas 
förehavanden. Det räcker med att läsa en vanlig dagstidning och fundera över 
vilka personer som förekommer för att inse att det inte är ett representativt 
urval av befolkningen. Längre fram kommer även denna uppsats dra sitt strå 
till den stacken, genom att argumentera för vikten av bevarandet av arkiv från 
inflytelserika personer.  
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Arkivens innehåll 

Enskilda arkiv 
I samband med proveniensprincipens introduktion, i början av 1900-talet blev 
statliga myndigheter ansvariga för att deras arkiv ordnades och förtecknades.23  
Föreskrifter upprättades om hur statliga myndigheter skulle förteckna arkiven, 
vilket ledde fram till att det allmänna arkivschemat skapades. Ett schema som 
grovt kategoriserar myndigheters arkiv och vars intention är att göra såväl 
återsökningen som förteckningen enklare. 

 Även om det är en förenklad beskrivning av verkligheten finns det många 
gemensamma drag mellan myndigheters arkivbildande. Personarkiv skiljer sig 
gentemot myndigheters arkiv därvidlag. Ett personarkiv lyder inte under några 
lagar eller reglementen. Arkiven återspeglar visserligen arkivbildaren, 
emellertid kan en person ha en mängd olika inriktningar, arbeten och intressen 
under sitt liv. Det avspeglar sig också i arkiven som kan te sig vara delvis 
slumpartade och oregelbundna.24  Proveniensen är också sårbar vid arkiv-
bildarens frånfälle, eftersom de efterlevande har fri dispositionsrätt över 
arkivet. Det är därmed lätt att delar av arkivet sammanblandas eller splittras 
innan eller om det överhuvudtaget inlämnas till någon arkivinstitution.  Men 
personarkiv har även gemensamma grunddrag såsom återkommande typer av 
handlingar, det förekommer både upprättade och inkomna handlingar i olika 
kategorier. Det kan röra sig om adressböcker, dagböcker, korrespondens, 
ekonomiska- och juridiska handlingar m.m.25   

Förtecknings kategorier 
Det finns olika faktorer som kan påverka förteckningsresultatet och därigenom 
arkivförteckningarnas utformning, det gäller personarkiv i synnerhet eftersom 
det inte finns något enhetligt förteckningssystem. Erfarenhet hos den som 

                                                 
23 Danielsson, Bengt, 1995, ”Ordnande och redovisning”, s. 133. 
24 Grass, Martin, 1998, ”Att ordna och förteckna personarkiv”, s. 1. 
25 Grass, Martin, 1998, ”Att ordna och förteckna personarkiv”, s. 2. 
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förtecknar eller hur mycket tid som finns till förfogande för ordnandet och 
förtecknandet är sådana omständigheter. Det kan ta sig sådana uttryck som att 
somliga arkivregister innehåller detaljerad information över vilka som är 
avsändare till breven. Emedan andra arkivförteckningar endast klassificerar det 
som korrespondens.  

Om man undersöker riksdagsledamöter och statsråds privatarkiv ser man 
att det finns vissa gemensamma kategorier som kan vara av intresse utifrån 
undersökningens perspektiv. Alla kategorier återfinns inte hos alla enskilda 
arkiv. En del arkiv innehåller endast en eller två kategorier andra privatarkiv 
innehåller samtliga kategorier. Orsaken till det kan ha sin grund i många olika 
faktorer, som inte med säkerhet kan fastställas med mindre än att en 
undersökning företas. Dock kan man begrunda över anledningarna. Ytterst rör 
det sig om enskilda individer, som inte är förpliktade att upprätta ett arkiv, 
därför kan man anta att deras personligheter framträder. En del finner det 
angeläget att föra dagbok och anteckningsböcker andra gör det inte. En annan 
orsak kan vara att man värnar om arkivbildarens integritet och därför avlägsnar 
handlingar som uppfattas som privata eller utlämnade för arkivbildaren eller 
dennes bekantskapskrets.  

  Jag har studerat ett antal ledamöters arkivförteckningar och här nedan  
presenteras kategorierna tillsammans med en kortfattad diskussion.  

Brev/telegram återfinner man hos många enskilda arkiv. Denna kategori är av 
intresse utifrån uppsatsens frågeställning. Det finns dock begränsande 
omständigheter. Ibland saknas det koncept och man återfinner endast 
inkomna brev. De är ändå av intresse eftersom man kan dels få fram 
information av innehållet som rör arkivbildaren dels är det en möjlig 
sökingång att finna arkivbildarens brev hos brevadressaten. Eftersom 
brevväxling nuförtiden också sker via e-post står de enskilda arkiven inför 
en stor utmaning när det gäller tillvaratagandet av dessa. Det mest 
effektiva sättet är förstås att skriva ut dem på papper. Det är dock 
medvetenhet som måste växa fram hos arkivbildaren eftersom det inte 
finns några reglementen de är ålagda att följa.  

Dagböcker/anteckningsböcker/almanackor är kanske en av den mest 
intressanta kategorin. Även om det är ett material som är i första hand 
tänkt för arkivbildaren själv bör man intaga ett källkritiskt tänkande 
angående innehållet. Nuförtiden är den historiska medvetenheten relativ 
hög vilket innebär att dagböckerna kan ha förts med en medvetenhet om att 
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andra någon gång kommer att läsa dem. Vad dagböckerna innehåller är 
också väldigt individuellt. 

Pressklipp förekommer ofta i dessa sammanhang. Pressklippen kan man sägas 
bestå av två underavdelningar. Den ena underavdelningen är pressklipp 
som rör arkivbildaren. Den kan utgöras av intervjuer och artiklar som är 
författade av arkivbildaren själv. De är förstås av intresse likväl bör man 
fundera över vad det innebär att de är riktade till allmänheten. Den andra 
underavdelningen är pressklipp som är insamlade och sparade av 
arkivbildaren och berör olika frågor. Den kategorin är också värda att 
uppmärksamma eftersom  pressklippen utgör en kontext som kan hjälpa en 
att förstå vilka på bevekelsegrunder och i vilket sammanhang beslut har 
fattats. 

Tal/föredrag som har framförts av arkivbildaren är en kategori som 
förekommer. Talen och anföranden är ofta bevarad skriftligt men det 
förekommer också andra media såsom band och videoupptagningar. Dessa 
är av intresse emellertid bör man beakta att det kan föreligga en skillnad 
mellan vad en person vill förmedla och övertyga sin åhörare om och vad 
som faktiskt har lett fram till ett politiskt beslut.  

Ämnesordnande handlingar är en kategori som inte enkelt låter sig beskrivas 
eftersom innehållet är individuellt. Det kan innehålla ämnen som berör den 
politiska verksamheten men även andra intressen eller 
verksamhetsområden från arkivbildarens liv. Om endast arkiven består av 
ett fåtal volymer är det vanligt förekommande att serien förtecknas i 
kronologisk ordning. Varvid denna kategori utgår.  

Det förekommer även andra handlingar som till sin karaktär är mer privat. Det 
kan röra sig om betyg, pass, fullmakter, brev till sin make/maka, 
räkenskapsböcker och egendomshandlingar mm. Dessa handlingar kan förvisso 
vara av intresse emellertid säger de inte mycket om hur politiska beslut har 
formats.  

Arkivinnehåll  
Uppsatsens intention är att bl.a. studera huruvida man kan följa politiska 
skeenden genom de efterlämnade personarkiven. Det är emellertid inte helt 
enkelt att definiera vad som exakt avses med politiskt skeende. Historia kan 
liknas med, i vissa avseende, ett färdiglagt pussel. Man vet vad som har hänt 
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men det gäller att utröna vilka- och hur många pusselbitar är som har lett fram 
till en specifik händelse. Därför är det svårt att utan en avgränsad frågeställning 
eller djupare förförståelse kring en politisk händelse kunna värdera arkiven helt 
korrekt. Rent hypotetiskt kan ett brev, som innehållsmässigt inte är intressant, 
ändå vara av stor vikt. Brevet skulle kunna utgöra ett bevis på att två personer 
som man inte trodde stod i förbindelse med varandra faktiskt gjorde det. För att 
kunna avgöra ett sådant värde måste man vara väl insatt i en fråga. En möjlig 
väg att undersöka arkiven vore att man utgick ifrån en särskild händelse som 
t.ex. ATP-frågan. Den dominerade den politiska arenan under 1950-talet. 
Därefter går man igenom de olika aktörernas privata arkiv för att undersöka om 
de innehåller något som kan förtydliga det politiska händelseförloppet. Denna 
metod är dock allt för tidskrävande i detta sammanhang och lösningen blir 
därför att använda begreppet politiskt skeende på ett vagt sätt. Metodiken blir 
därför att studera några privata arkiv och utifrån dessa föra en allmän 
diskussion om arkivens innehåll och värde för forskningen.  

John Ericsson 
John Ericsson, 1907-1977, kom från Kinna i Västergötland där han började sin 
bana som textilarbetare. Han engagerade sig tidigt i kommunpolitiken och 
valdes 1937 in i andra kammaren för socialdemokraterna. Ericsson var statsråd 
för handelsdepartementet mellan 1948-1955 därefter blev han socialminister 
mellan 1955-1957. Han tjänstgjorde även som verkställande direktör för Vin 
och spritcentralen, 1957-1973 samtidigt som han satt i riksdagens första 
kammare 1960-1970.26 

Det kvarlämnade arkivet som förvaras på ARAB består inalles av tio 
volymer. De fyra första volymerna innehåller manuskript och föredrag som han 
har hållit mellan 1932-1975, varav en del är odaterade. Talens utformning 
skiljer sig en del sinsemellan somliga är skrivna i stolpar, andra är mer 
detaljerade och vissa meningar är understrukna.  

I volym fem återfinner man korrespondens från 1933-1966. Här finns bl.a. 
ett brev från statsministern 1947-11-13 som innehåller förtrolig information 
och diskuterar en överläggning med de andra partierna om samverkan i de 
ekonomiska frågorna. Med brevet följer förslaget till en kommuniké som är 
märkt med ”Förtroligt. Får ej publiceras.”. Kommunikén förklarar vikten av 

                                                 
26 Norberg, Anders, Asker, Björn & Tjerneld, Andreas, 1990, Tvåkammar Riksdagen 1867-1970 Band 4, 
s. 222. 
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hur en politisk samling skulle underlätta landets möjligheter att övervinna den 
internationella krisens verkningar. De övriga partierna inbjuds att deltaga i 
överläggningar angående sakfrågor varvid de kan vara med att ta del av 
regeringspolitikens konkreta utformning innan den slås fast. Av brevet 
framkommer att folkpartiet ställer sig något reserverande men inte avvisande 
utan de hänvisar till att partiledaren befinner sig utomlands. Högern verkar 
vara ovilliga till ett sådant samarbete och begärde därför betänketid.  

Det förekommer även hemligtstämplat material från utrikesdepartementet, 
1950-10-05, som avhandlar exportlicenser för radarmaterial samt import av för 
Sverige viktig krigsmaterial. Här finns brev från utrikesdepartementet som 
visar storleken av Sveriges handel med sovjetunionen. Brev märkt ”strängt 
förtroligt” överensstämmer med hans tid som handelsminister. Eftersom 
kuverten inte är sparade är det svårt att säga om de skickade till departementet 
eller hem till honom.  

Volym sex innehåller bl.a. korrespondenskurs, handlingar rörande 
studiecirklar och diverse broschyrer.  

Den sjunde volymen innehåller handlingar från riksdagens rapporter och 
promemorior.  

De tre återstående volymer omfattar pressklipp mellan 1933-1977. Det 
finns en mängd olika klipp rörande olika saker. Det finns en klippbok som rör 
regeringspolitiken och departementsarbetet. Ytterligare en klippbok innehåller 
artiklar rörande partipolitik och diverse karikatyrer.  

En kategori som saknas i John Ericssons privatarkiv är dagböcker. Orsaken 
till varför det förhåller sig på det viset kan man inte uttala sig med säkerhet om. 
Svaret kan vara att han inte förde dagböcker men det kan också bero andra 
faktorer som att han t.ex. har valt att inte lämna in dem.  

Hans Gustafsson 
Hans Gustafsson, 1923-1998, arbetade under sina tidiga år som 
bokbinderiarbetare därefter tog han socionomexamen 1951. Gustafsson var 
verksam inom kommunpolitiken innan han blev socialdemokratisk 
riksdagsledamot för Blekinge läns valkrets 1976/77-1993/94.27 

Gustafssons arkiv består av fyra volymer och innehåller endast en kategori; 
tal och anföranden. Alla talen och anföranden är maskinskrivna och renskrivna. 
Eftersom det tycks vara det slutgiltiga talet som har sparats, kan man inte följa 

                                                 
27 Asker, Björn & Norberg, Anders, 1996, EnkammarRiksdagen 1971-1993/94 Band 1, s. 408. 
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hur talet har växt fram vilket hade kunnat vara av intresse. Många av 
Gustafssons tal berör kommunindelningsreformen, vissa meningar och partier 
är också understrukna. Tal kan innehålla information om såväl partiets 
uppfattnings som den enskilda ledamotens. Problemet med tal som 
informationskälla är att de till sin karaktär är retoriska och ofta innehåller ett 
budskap som man vill övertyga sina åhörare om. Ett beslut kan ha tillkommit 
som en rad kompromisser mellan olika intressen men det betyder inte att man 
väljer att presentera sin politiska vision med den förklaringen. Därför kan det 
vara svårt att följa det faktiska politiska skeendet i tal, det något man bör ha i 
åtanke när man använder tal som källa. Ytterst handlar det förstås om vilken 
frågeställning man närmar sig materialet med. Om man skall undersöka vad 
någon har sagt i officiella sammanhang är det förstås en annan sak. 

Carl Gustaf (Charles) Lindley 
Charles Lindley, 1865-1957, var socialdemokratisk riksdagsman 1907-1911 i 
andra kammaren och mellan 1912-1937 i första kammaren. Lindley tillhörde 
även SAP:s partistyrelse och var en av pionjärerna inom svenska 
fackföreningsrörelsen. Han var med och bildade Svenska transportarbetare-
förbundet 1897.28 

Lindleys privatarkiv innehåller samtliga kategorier och har det största 
omfånget i denna undersökning med sina 31 volymer.29 Det finns en volym 
med personliga handlingar som medlemsböcker, kontrakt, pass m.m. Elva 
volymer innehåller tidningsklipp och fyra stycken med brev och telegram. 
Vidare finns det några volymer som berör olika ämnen som arbetarskydd, 
Transportarbetareförbundet, tredjemansrätt m.m.  

I volym två återfinner man anteckningsblock och fickkalendrar. Även om 
fickkalendrarna är många till antalet är det väldigt lite antecknat i dem. Det 
förekommer sporadiska anteckningar om möten och liknande. Antecknings-
blocken är färre till antalet men innehållet är utförligare, även om mycket är 
fört i stolpform, är de mer beskrivande till sin natur. Det saknas ofta 
tidsangivelser. I ett anteckningsblock kan man följa Charles Lindleys 
funderingar kring hamnarbetarnas arbetssituation. Deras arbetstillfällen var 
sporadiska och de kunde ej heller gå hem för att äta utan var tvungen att äta på 

                                                 
28 Norberg, Anders, Asker, Björn & Tjerneld, Andreas, 1988, Tvåkammar Riksdagen 1867-1970 Band 1, 
s. 134. 
29 I NAD står det att det är 38 volymer men i förteckningen är det endast 31 volymer. 
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krogen. Därför ansåg han att de måste få högre timpenning jämfört med andra 
arbetskategorier.  

Volym fem innehåller maskinskrivna handlingar som närmast är att likna 
med en levnadsbeskrivning eller memoarer. Av dessa framgår det att han 
föddes på östermalm 1865 och 1881 gick han till sjöss i den engelska 
handelsflottan. 1885 anslöt han sig till Secular Society, en frtitänkar 
sammanslutning som han kallar det. Det framkommer också att han deltog i 
bildandet av det engelska sjöfackförbundet. Vidare kan man följa när han 
återvänder till Sverige och engagerar sig i SAP och fackföreningen. Dessa 
anteckningar är förvisso av intresse för en forskare.  

En slutsats man kan göra när det gäller privatarkiven är att det finns några 
gemensamma kategorier. Emellertid kan riksdagsmännens arkiv innehålla 
endast en eller flera av dessa kategorier. Varför det förehåller sig på det viset är 
det med säkerhet svårt att uttala sig om. Ytterst rör det sig om olika individer 
med sina egna vanor och värderingar, en del för dagböcker och anteckningar 
andra inte. En annan förklaring till diskrepansen mellan arkiven kan vara att 
arkivdeponenten helt enkelt väljer att utelämna vissa delar i samband med 
depositionen. Kategorierna kan också innehållsmässigt te sig olika mellan olika 
arkivbildare. En del ledamöter skriver i stolpform andra skriver mer utförligt, 
några är noga med tidsangivelser andra inte. Därför går det inte på förhand att 
förutse vad enskilda arkiv innehåller på detaljnivå, även om man har tillgång 
till arkivregistret. Trots att riksdagsledamöternas arkiv innehållsmässigt kan 
skilja sig åt speglar de ändå arkivbildarna och deras liv. Det betyder att åren 
som riksdagsledamot oftast återfinns, i en eller annan form, i arkiven. Men hur 
detaljerat och intressant det är för forskningen varierar. Men att de utgör ett 
viktigt komplement för att måla en heltäckande historisk vy råder det inget 
tvivel om.  
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Riksdagsledamöters arkiv - en idealbild 

Problematisering av offentlighetsprincipen  
Arkiv som finns inom stat och kommun kan sägas vända sig till tre olika 
intressenter. Den första målgruppen är intern och skall tillgodose den egna 
organisationen och övriga myndigheter med en effektiv och välfungerande 
informationshantering.  Den andra målgruppen utgörs av allmänheten och 
journalister som får möjlighet att kontrollera myndigheters förehavanden. Den 
tredje målgruppen, och den intressanta utifrån följande resonemang, utgörs av 
forskare. De sistnämnda målgrupperna är av extern karaktär som med stöd av 
offentlighetsprincipen får tillgång till allmänna handlingar hos kommunala och 
statliga arkiv. Begränsningar av offentlighetsprincipen finns angivna i 
sekretesslagen. Offentlighetsprincipen föreskriver också att inga allmänna 
handlingar får förstöras med mindre än att ett beslut har fattas. Privata och 
enskilda arkiv berörs inte av den lagstiftningen, bortsett från bokföringslagen. 
Offentlighetsprincipen är unik och inte ens våra grannländer Danmark och 
Norge begagnar sig av den, de har 20 års fördröjning innan arkiven blir 
offentliga. 

Diskussionen kring offentlighetsprincipen har under senare år kommit att 
fördjupas och problematiseras. Den formella hanteringen av ett ärende, i t.ex. 
regeringen, utredningar, remissopinionen och det tagna beslutet går att få fram. 
Men den interna beredningen och diskussionerna är mer svårfångade.30  
Arbetsmaterial är inte allmänna handlingar men om de arkiveras tillsammans 
med besluten blir även de allmänna handlingar och därigenom med stor 
trolighet offentliga. Därför innehåller arkiven sällan sådana handlingar.31 En 
annan aspekt är att det eventuellt fått till följd att diskussioner och möten inte 
dokumenteras, i tillräcklig omfattning, i något beständigt medium.32  Inga-Britt 

                                                 
30 Hammarlund, Bo & Hedman, Rune, 2002, ”Regeringskansliets arkiv som spegel för samhällsut-
vecklingen”, s. 101. 
31 Hammarlund, Bo & Hedman, Rune, 2002, ”Regeringskansliets arkiv som spegel för samhällsut-
vecklingen”, s. 106. 
32 Sivervall, Peter, 2003, ”Handlingsoffenlighet utan handlingar samt skyddet av den personliga 
integriteten”, s. 65. 
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Ahlenius har frågat ett antal företagsledare huruvida de skriver till regeringen 
om frågor som är av vikt för dem. ”Svaret har varit nej - viktiga frågor 
avhandlades muntligt, över telefon eller på annat sätt.”33  För några år sedan 
införde Island en mer öppen insynslagstiftning. Ahlenius refererar till den 
isländske statsministern som menade att förändringen hade resulterat i att 
”politiker dokumenterar mindre än tidigare och att deras samtal fått en större 
betydelse än dokument för deras slutsatser”.34  Det är i skenet av den debatten 
och med tanke på den framtida forskningssituationen riksdagsledamöternas 
personliga arkiv utgör en viktig forskningspotential. När det gäller forskning är 
det ingen som kan uttala sig med säkerhet om vad, i nutiden, som kommer att 
vara intressant att forska om i framtiden. Därför att det viktigt att försöka 
säkerställa ett så stort och brett forskningsmaterial som möjligt inför 
morgondagen. 

Ett beslut som vi idag kan tolka utan att kunna följa beslutsgången, 
eftersom vi lever i dess samtid, kan i framtiden te sig obegriplig eftersom 
kontexten har gått förlorad. Om det förhåller sig på det viset att 
beslutsunderlaget allt oftare sker i, icke dokumenterande, orala sammanhang 
blir det än viktigare att fånga upp makthavares enskilda arkiv. De kan innehålla 
värdefull information som tillsammans med andra källor gör det möjligt att 
återskapa hur och i vilket sammanhang ett politiskt beslut fattades. 

En del anser att det råder en obalans i lagstiftningen mellan offentliga och 
privata sektorns arkiv därför har den sistnämnda fått en lägre status som 
kulturarv.35  Senaste arkivutredningen, Arkiv för alla, fastslår att enskilda arkiv 
utgör en ovärderlig kulturskatt i Sverige.36 Utredningen nöjer sig emellertid 
med att konstatera att de utgör en ovärderlig kulturskatt. Den föreslår inga 
lagändringar för att förbättra och stärka dess ställning juridiskt. Denna brist på 
lagstiftning rörande enskilda arkiv kan också vara en tillgång. Eftersom det står 
arkivbildarna fritt att välja var ett arkiv skall förvaras, när och vem som skall få 
möjlighet att utnyttja det. Tack vare dessa förutsättningar är det möjligt att 
skapa en policy för att tillvarata privatarkiven på ett sätt som inte vore möjligt 
med allmänna handlingar. Det är en tanke som vi återkommer till i de följande 
kapitlen.  

                                                 
33 Ahlenius, Inga-Britt, 2003, ”Myten om den svenska öppenheten” 
34 Ahlenius, Inga-Britt, 2003, ”Myten om den svenska öppenheten” 
35 Johansson, Tore, 1995, ”Forskning hos myndigheter och organisationer”, s. 235 
36 Arkiv för alla - nu och i framtiden, SOU 2002:78, s. 121. 
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Geografisk spridning 
Jag har genomfört en liten enkät som har riktat sig till landsarkiven och 
riksdagsarkivet. Vidare har jag även besökt ARAB och RA och muntligen 
ställt samma frågor som förekommer i enkäten.  Syftet med enkäten har varit 
att försöka klargöra hur arkiven hamnar på de olika arkivinstitutionerna och 
huruvida det finns en uttalad policy för att tillgodogöra sig riksdagsledamöters 
arkiv. Jag har även försökt utröna om de begagnar sig av tillstånd/villkor för 
enskilda arkiv och hur de är utformade. Utifrån enkätsvaren och de kunskaper, 
som jag har tillgodogjort mig under arbetets gång har jag för avsikt att teckna 
en idealbild om hur man skulle gå tillväga för att tillvarataga ledamöternas 
arkiv. Vinsterna är som tidigare har framkommit att de kan utgöra ett viktigt 
forskningsunderlag och komplement till andra källor. Detta är i sig inga unika 
tankar, Bo Hammarlund och Rune Hedman skriver följande: 

En komplett bild förutsätter därför att de i akten bevarade allmänna handlingarna kan 
kompletteras med annat material från de berörda aktörerna i sammanhanget, såsom 
memoarer och dagboksanteckningar från statsråd och andra aktörer.37    

 När man studerar spridningen av var arkiven förvaras ser man en 
koncentration på några arkivinstitutioner såsom ARAB och RA. De övriga 
privatarkiven är mest frekventa söder om Dalälven på folkrörelsearkiv, 
landsarkiv, universitetsbibliotek, museum eller i privat förvaring. Men de kan i 
viss utsträckning också återfinnas i stadsarkiv och kyrkoarkiv. Det förekommer 
även personarkiv bevarade norr om Dalälven, emellertid är antalet litet. En 
orsak kan vara att antalet riksdagsledamöter totalt sett är mindre från dessa 
områden, befolkningsunderlaget är litet och därav har de få mandat. Ibland 
kommer ledamöternas inte från det geografiska område de representerar. 
Stundtals har t.ex. Norrbotten representeras av ämbetsmän bosatta i 
Stockholm.38    

Den samlade bilden av enkäten, rörande frågan hur arkiven hamnar på 
arkivinstitutionerna, pekar på två saker. Den ena är att det i det saknades en 
speciellt utformad policy för att tillvarataga arkiven från den nämnda gruppen. 
De emottages gärna, men man bedriver inte uppsökande verksamhet på något 
vis. Undantaget är ARAB, de hade satt sig i förbindelse med social-
demokratiska ledamöter brevledes och erbjudit dem att deponera sina arkiv där.  
                                                 
37 Hammarlund, Bo & Hedman, Rune, 2002, ”Regeringskansliets arkiv som spegel för samhällsut-
vecklingen”, s. 106. 
38 Larsson, Torbjörn, 1994, Det svenska statsskicket, s. 77. 
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Landsarkivet i Östersund säger att frågan har förts på tal i samband med att 
de har träffat riksdagsmän. Riksdagsarkivet bedriver inte heller någon 
uppsökande verksamhet. Däremot står det i deras arkivföreskrift 
”Centralarkivet får mottaga arkiv från riksdagspartier, riksdagens ledamöter 
och tjänstemän samt intresseföreningar med anknytning till riksdagen”.  

Den andra aspekten är att arkivinstitutionerna inte samlar in arkiven själva 
kommer vilket innebär att initiativet kommer från aktörer utifrån. Landsarkivet 
på Gotland, VILA, svar på vilka dessa aktörer är kan sägas vara representativt 
för de övriga enkätdeltagarna. ”Genom att personen själv eller personens 
familj, eller någon annan "tipsare" eller person som fått hans om personarkivet 
ifråga, kontaktar Landsarkivet”.39 

Det verkar föreligga ett geografiskt samband mellan arkivbildaren och var 
arkivet deponeras, undantaget ARAB. Arkivbildaren kommer ofta, dock inte 
alltid, från det valområde de representerar. Vidare torde det även vara av 
intresse för arkivbildaren/släktingar att ha en närhet till arkivet.  Denna lokala 
anknytning menar jag är av godo. Visserligen skulle det möjligtvis ur enskilda 
forskares perspektiv vara bra att ha allting samlat men utifrån ett vidare 
forskarperspektiv är decentraliseringen nog positiv. Det är många som är 
intresserade av sin hemort och forskar för sitt eget nöjes skull. Det finns 
universitet över större delen av Sverige som undervisar i historia och 
samhällsvetenskap. För dessa grupper bör närheten till intresseväckande 
forskningsobjekt vara av godo. Den geografiska spridningen av arkiven skapar 
därför fler möjligheter än problem anser jag. 

Tillstånd/villkor 
En stor skillnad mellan offentliga arkivbildare och enskilda är att de 
sistnämnda arkiven kan beläggas med tillstånd/villkor som måste uppfyllas 
innan man får tillgång till materialet. Huruvida det är bra kan man finna 
argument både för och emot. Från ett kortsiktigt perspektiv kan det nog kännas 
frustrerande om man vet att det finns forskningsmaterial som skulle kunna vara 
en behjälplig. Men utifrån långsiktigt forskningsperspektiv finns det vinster att 
göra. Tillståndet möjliggör bevarandet av personarkiv utan att arkivdeponenten 
behöver oroa sig över att det skall skada någon levande person vilket kan leda 
till en större vilja att bevara arkivet. 

                                                 
39 Det står  ordagrant ”fått hans om” i enkätsvaret. 
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Ur arkivinstitutionernas synpunkt är frågan om tillstånd något dubbel. Å 
ena sidan är de intresserade av enskilda arkiv eftersom de har klart för sig att 
det rör sig om en värdefull kunskapskälla och kulturskatt. Å andra sidan är de 
intresserade av att tillgängliggöra sina arkiv, därför måste tillstånd i sin 
utformning vara begränsade. Om ingen någonsin kan studera de efterlämnade 
arkiven fyller de ingen funktion, vare sig som kulturskatt eller underlag för 
forskarsamhället. Landsarkivet i Härnösand har utarbetat en policy, som gäller 
enskilda arkiv i allmänhet. Där beskrivs deras syn på saken på följande vis:  

Arkiv som ges som gåva eller deponeras hos Landsarkivet skall i största möjliga mån vara 
öppna för allmänheten på lika villkor för samtliga medborgare. Detta innebär att villkor 
som att endast speciellt utvalda grupper av forskare eller medlemmar av en 
familj/förening/orden eller liknande eller öppet endast för speciella syften står i 
motsättning till detta.40 

Det visar sig i deras policy tydligt att de i största möjliga mån eftersträvar 
öppenhet i sina arkiv, de tar inte emot arkiv som är helt slutna. Om deponenten 
önskar inskränkningar i tillgängligheten är det av vikt att villkoren är enkla och 
tydliga för att undvika risken av tolkningar och missuppfattningar.  

Tillstånden mellan de olika arkiven och arkivbildarna kan vara olika 
utformade. För Olof Palmes arkiv som finns bevarat på ARAB gäller det 
generellt att arkivet inte är tillgängligt utan tillstånd. Det är familjen Palme 
som har ägande- och beslutsrätten om arkivet. För att söka tillstånd krävs 
förutom namn att man anger i vilket syfte man är intresserad av materialet samt 
vilka delar arkivet man önskar ta del av. Vissa undantag finns dock, tal och 
dylikt som har hållits inför offentligheten, böcker, broschyrer, intervjuer, 
pressmeddelanden samt klippsamlingen kräver inget tillstånd. Bengt Lindqvist 
förvarar också sitt material på ARAB och han använder sig av ett 20 årigt 
tidslås, dock kan man få tillgång till arkivet om man får hans medgivande. En 
annan modell är att arkivmaterialet tillgängliggörs vid vederbörandes frånfälle. 
Harry Schein använder sig av den modellen. Gunnar Heckschers arkiv förvaras 
på RA och kräver ett särskilt tillstånd för hans partiledarpapper men efter hans 
bortgång är de emellertid fritt tillgängliga. Röd Ungdoms arkiv som förvaras 
på ARAB:s arkiv är tillgängligt för forskning med ett undantag. Namn får ej 
utlämnas eller publiceras. Man fundera över vad det skulle innebära för 
forskningen och källkritiken om alla begagnade sig av en sådan regel.  

                                                 
40 Landsarkivet i Härnösand, 2002, Policy för mottagande av enskilda arkiv, s. 1f.  



 33

Per Ahlmark förvarar sitt arkiv på RA, med rätt att avgöra vem som har 
tillgång till arkivet under hans levnad. Efter Ahlmarks frånfälle och de 
efterföljande 20 åren är det Ahlmarks son och riksarkivarien som beviljar 
tillstånd till dem som är intresserade av arkivet. Men det finns vissa förbehåll 
som måste vara uppfyllda innan man kan ta del av arkivet. Den som vill 
begagna sig av arkivet måste vara forskare på lägst doktorandnivå. Vidare skall 
en professor styrka att forskaren arbetar vid ett universitet. När 20 år har 
förflutit från Ahlmarks frånfälle träder en ny klausul in, som i detta 
sammanhang kan beskrivas som något av ett unikum. 

Efter tjugo (20) år från Ahlmarks dödsfall och därefter äger Riksarkivet tillhandahålla 
arkivet på det sätt Riksarkivet kan finna lämpligt. Riksarkivet har noterat, att det är 
Ahlmarks bestämda och övergripande önskemål att personer som visat sympati för anti-
demokratiska och totalitära samhällsåskådningar (kommunister, nazister, fascister, 
rasister, antisemiter och liknande) aldrig skall få tillgång till arkivet. I görligaste mån skall 
Riksarkivet söka tillmötesgå detta.41 

Den samlade bilden av hur respektive arkivinstitutions tillstånd är utformade 
var något vag, dock kunde två huvudtyper av tillstånd skönjas bland enkät-
svaren. Ena typen är att det förekommer någon form av tidslås innan materialet 
tillgängliggörs. Den andra typen är att ett tillstånd måste inhämtas av 
arkivbildaren eller dennes släktingar. Det är i första hand forskare som i 
samband med tillstånd möjliggörs tillgång till arkiven. Det förekommer även 
kombinationer av ovanstående villkor.  

Diskussion 
Riksdagsledamöters och statsråds arkiv kan utgöra en viktig pusselbit när det 
gäller att överbygga det gap som finns mellan remissopinionen och det tagna 
beslutet. Vi lever i ett allt mer komplext samhälle där mycket av Sveriges 
utveckling påverkas av beslut tagna utanför riksdagen. Därför är det även 
angeläget att på bästa möjliga sätt fånga upp personarkiven från andra aktörer 
som t.ex. företrädare för näringslivet, innan de går förlorade.  

Då enskilda arkiv inte lyder under offentlighets lagstiftningen finns det 
möjligheter att skapa förutsättningar som kan vara fruktbara för forskningen ur 
ett längre perspektiv. Det är från ett historiskt forskningsperspektiv som följ-
ande diskussion förs. 

                                                 
41 Riksarkivet 1990-05-02. Dnr 313-90-82 
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 En möjlig väg att på bästa möjliga vis tillvarata personarkiven är att 
utarbeta en gemensam policy. Det finns vinster med en policy eftersom den 
möjliggör en noggrann genomgång av för- och nackdelar. Sedan kan olika 
arkiv använda den utan att behöva uppfinna hjulet en gång till. Vidare kan en 
väl utarbetad handlingsplan verka förtroendeingivande och därigenom i sig 
själv fungera som ett argument på de tilltänkta arkivdeponenterna.  

En aspekt som man bör tänka igenom är när man skall ta kontakt med 
presumtiva arkivdeponenter. Å ena sidan föreligger det en risk när man närmar 
sig en levande arkivbildare att en imageförbättrande gallring äger rum innan 
arkivet deponeras varvid viktig information riskerar gå förlorad. Det är inget 
vågat påstående att många människor månar om hur de framställs inför andra, 
det gäller i allra högsta grad ens eftermäle.  Korrespondens, anteckningsböcker 
och dagböcker utgör viktiga bitar i ett forskningspussel. Samtidigt kan de 
innehålla information där antingen arkivbildaren själv eller närstående riskerar 
att bli utlämnade. Därför är möjligheten att erbjuda ett tidslås på arkiven ett 
värdefullt argument för att övertala arkivinnehavaren att överlämna arkiv utan 
att imagegallra det. Å andra sidan kan man tänka sig att en gallring äger rum 
när ledamoten slutar på riksdagen eftersom papper och handlingar, speciellt det 
som inte är ordnat och förtecknat, tar mycket fysiskt utrymme i anspråk. Här 
kan en utbildad arkivarie med erfarenhet vara mycket behjälplig eftersom de 
lättare kan överblicka vad som bör gallras. Vidare kan det faktum att arkivet 
erbjuder fri förvaring fungera som ett argument eftersom det kan tänkas att det 
löser förvaringsproblematik hos arkivdeponenten. Jag anser att den bästa 
tidpunkten att närma sig arkivbildaren är i samband med att de lämnar 
riksdagen. Eftersom även en närstående kan imagegallra den bortgångne 
arkivbildaren.  

Inhämtandet bör också koordineras dels för att undvika en olycklig 
konkurrenssituation mellan arkivinstitutionerna, dels för att få en bättre 
överblick vilket minskar risken att presumtiva och intressanta arkivdeponenter 
går förlorade. Att lösa den här problematiken är nog den svåraste eftersom den 
förbrukar resurser i form av tid och pengar. En möjlig väg är att ettdera 
riksdagskansliet eller riksdagsarkivet skickar ut e-post, till de påtänkta arkiv 
såsom landsarkiv, kommunarkiv m.fl., när någon ledamot har för avsikt att 
lämna riksdagen. Det arkiv som geografiskt är närmast ledamotens 
ursprungsort i första hand och valkrets i andra hand tar personlig kontakt med 
ledamoten. Det är angeläget att arkiven kan deponeras geografiskt var 
arkivbildaren/deponenten önskar eftersom det verkar vara en av parametrarna 
som styr valet av arkivinstitution i dagsläget. Om ledamoten är intresserad av 
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att deponera sitt arkiv men på ett annat ställe får de hjälp att komma i kontakt 
med det arkiv som de är intresserade av. De arkiv som är aktuella för 
deponering är de som används redan idag landsarkiv, kommunarkiv och 
museer m.fl. 

När det gäller villkor om huruvida forskare skall få tillgång till materialet 
innan tidslåset har upphört kan det uppstå ett problematisk tolkningsförfarande. 
Att avgöra vem som är forskare eller rätt slags forskare kan vara vanskligt. Jag 
anser att Landsarkivet i Härnösand är inne på rätt spår med sin policy. Frågan 
man kan ställa sig själv är om man hade något bland sina handlingar som 
skulle innebära en skaderisk för sina vänner eller närstående. Gör det någon 
skillnad om man blir ertappad av en seriös forskare eller kvällspressen? Det 
finns ingen garanti att forskarens studie, fritt tolkad, inte hamnar i 
kvällspressen.  Om man styr hårt vem eller vilken slags forskare som skall ha 
tillgång till ett speciellt arkiv vad innebär det för kriteriet att forskning bör vara 
opartisk. Forskaren behöver inte vara partisk bara för att ställda krav uppfylls, 
dock torde en total öppenhet vara en bra garant för opartiskhet. Därför anser 
jag att ett tidslås som införs bör respekteras oavsett man är forskare eller inte. 
Det kan fungera som ett övertygande argument som gör att arkivdeponenten 
känner sig trygg och därmed är mer villig att överlämna personligt eller 
känsligt material. När tidslåset upphör är det eftersträvansvärt att det största 
flertalet kan tillgodogöra sig materialet. Men eftersom det viktigaste ändå är att 
tillvarata arkiven är det rimligt, om ej eftersträvansvärt, att godta individuella 
önskemål och utformningar av tillstånden.  
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Sammanfattande diskussion 

Det tycks förekomma ett värdeperspektiv på arkiven när det gäller 
bevarandefrekvensen. Det är i sig inget uppseendeväckande utan något som 
man erfar nästintill varje gång man öppnar en historiebok. Där är det ofta 
människor med makt och inflytande som gestaltas. Desto högre befattning 
någon har desto mer representerade tycks de vara i arkiven. T.ex. finns nästan 
alla partiledare från samtliga partier bevarade. Nästan alla är även tillgängliga i 
en eller annan form för forskning.  

Procentuellt sett är första kammaren, i alla fall under första hälften av 
1900-talet, nästan dubbelt så frekvent förekommande i form av efterlämnade 
enskilda arkiv jämfört med andra kammaren. Efter en genomgång av 1923 och 
1946 års riksdag står det fast att drygt 20 procent av första kamrarnas 
ledamöter har efterlämnat enskilda arkiv. Det skall jämföras med andra 
kamrarnas ledamöter där motsvarande siffra är drygt 10 procent. Totalt sett för 
båda kamrarna och riksdagarna ligger bevarandefrekvensen på 15 procent. En 
orsak till den fördelning kan vara valbarhetssystemet till första kammaren 
gynnade människor som hade en hög position i samhället även utanför 
riksdagen. De hade kanske efterlämnat enskilda arkiv oavsett sin 
riksdagskarriär enär många var professorer, direktörer mm.    

Antalet bevarade socialdemokratiska statsråds privatarkiv är totalt sett 
drygt knappt tre gånger så vanligt som riksdagsledamöters arkiv. Ändå bör 
man ha i åtanke att socialdemokratiska ledamöter jämfört med de andra 
partierna är kanske det mest välrepresenterade partiet när det gäller 
bevarandefrekvensen av arkiv. Orsaken till att de är välrepresenterade är dels 
att de har av praktiska och ideologiska skäl satsat på ett eget arkiv och 
bibliotek. En annan bidragande orsak kan också vara att de har varit i 
regeringsposition under lång tid av 1900-talet. Kanske uppfattar ledamöter för 
ett regeringsparti sina enskilda handlingar som viktigare, eftersom de har varit 
med och styrt, än om de hade befunnit sig i oppositionsställning? Vidare tycks 
det som att storleken på de bevarade arkiven skiljer sig åt. Statsråds arkiv är 
oftast större än riksdagsledamöter. Men det är också en utveckling som 
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sträcker sig över tid. Arkiv som är nyligen inlämnade tenderar till att vara mer 
omfångsrika än äldre dito. Det något anmärkningsvärda i det här 
sammanhanget är att många socialdemokratiska ledamöters arkiv som ligger 
nära i tiden är inlämnade. Det innebär att arkivbildarna lever. Det är visserligen 
positivt att det finns en ökande trend att efterlämna sina privatarkiv. Emellertid 
går inte med säkerhet utifrån denna utförda undersökning fastställa varför det 
förhåller sig på det viset. En orsak skulle kunna vara att den historiska 
medvetenheten har ökat. Vidare har ARAB varit i kontakt med de 
socialdemokratiska ledamöterna. Men det kan också hänga samman med att 
arkiven som har ökat i omfång upptar en stor fysisk plats. Därför kan det även 
av praktiska skäl vara en smidig lösning att deponera sitt arkiv på en 
arkivinstitution. Det innebär kanske att riksdagsledamöters arkiv, som överlag 
är mindre i omfång, kanske kommer att lämnas in längre fram. 

När det gäller riksdagsledamöters privatarkivs innehåll finns det en stor 
spännvidd rörande såväl innehåll som omfång. Det förekommer kategorier av 
handlingar som återkommer i flera av arkiven. En del av kategorierna är av 
privat natur: betyg, pass, fullmakter, brev till sin make/maka, räkenskapsböcker 
och egendomshandlingar. Andra kategorier har mer att göra med deras 
yrkesmässiga levnadsbana, som kan sträcka sig över flera yrken. Kategorierna 
är som följande: pressklipp, tal/föredrag och ämnesordnande handlingar. 
Dagböcker/anteckningsböcker är en kategori som är gränsöverskridande och 
kan sägas tillhöra både den privata- och officiellasfären.  

Hur kategorierna fördelar sig mellan olika riksdagsledamöter kan skilja sig 
markant, även storleken av de efterlämnade arkiven skiljer sig åt. T.ex. består 
Hans Gustafssons arkiv, fyra volymer, endast av manuskript till tal och 
föredrag medan Charles Lindleys arkiv, 31 volymer, innehåller samtliga 
kategorier. Orsaken till den stora spännvidden antal volymer och 
arkivinnehållet kan bero av flera faktorer. En sådan kan vara att någon 
urskiljning eller gallring har skett innan arkivet har överlämnats. En annan är 
att det rör sig om enskilda individer med olika personligheter, en del för 
dagböcker andra gör det inte. När det gäller offentliga arkiv kan man lättare se 
vad som saknas eftersom de oftast arbetar efter formaliserade arbetsrutiner. Om 
en kommun saknar protokoll kan man med säkerhet uttala sig om att de saknas. 
Sådana säkra utsagor kan man inte göra angående enskilda arkiv eftersom man 
inte med säkerhet veta vad som har funnits från början. 

När det gäller om man kan spåra politiska skeenden i privat arkiven finner 
jag det möjligt. Det är dock inte möjligt att på förhand, genom att endast 
studera arkivregistret, förutsäga vilka arkiv som innehåller viktig information 
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och vilka som inte gör det. Även om arkivet innehåller intressanta kategorier 
som dagböcker/anteckningsblock är innehållet mellan olika arkivbildare stor. 
Värdet av ett arkiv beror dels på innehållet dels på vilken frågeställning man 
närmar sig materialet med. Hans Gustafssons arkiv är kanske i vissa avseende 
av större intresse för en retoriker än en historiker som försöker skönja 
bakomliggande orsaker till ett politiskt beslut. 

Som det har framgått speglar privatarkiven en människas liv om än i olika 
grad. En del har ett fåtal volymer bevarade andra har många och innehållet kan 
också variera. Men en generalisering tycks vara möjlig att göra och det är att 
de flesta ledamöters privatarkiv på ett eller annat sätt även återspeglar deras 
politiska karriär.  

Det finns i dagsläget ingen gemensam strategi för att tillvarata 
riksdagsledamöters privata arkiv. ARAB är den enda arkivinstitution som på 
ett aktivt sätt har närmat sig riksdagsledamöterna, dock gäller det i främsta 
hand de socialdemokratiska ledamöterna. Genomgående råder det en positiv 
inställning på arkivinstitutionerna till att tillvarata riksdagsledamöters enskilda 
arkiv. Men det är oftast arkivbildaren själv eller någon släkting som erbjuder 
arkivinstitutionen de efterlämnade handlingarna. Ofta är arkiven, till en början, 
omgärdade av villkor eller tillstånd. Trots att villkoren är olika formulerade 
kan man ändå skönja några gemensamma egenskaper. Man har ofta tidslås på 
arkiven, längden varierar, en del är på 20 år andra på 50 år. Under tiden ett 
tidslås gäller görs det ibland undantag för forskare dock måste de godkännas av 
arkivbildaren, hans/hennes släktingar eller arkivinstitutionens chef. En del 
enskilda arkiv blir allmänt tillgängliga i samband med arkivbildarens frånfälle. 
Ur arkivinstitutionernas perspektiv är frågan om tillstånd dubbel. Å ena sidan 
är det bra eftersom det möjliggör att folk lämnar in sina arkiv. Å andra sidan 
måste villkoren vara ändliga till sin natur annars fyller de ingen funktion för 
forskningen.  

När det gäller politiska beslut kan följa man den formella hanteringen av 
ett beslut såsom färdiga utredningar, remissopinionen och det tagna beslutet. 
Emellertid är det inte alltid lika enkelt återfinna den interna framväxten och 
arbetsgången av ett politiskt beslut återspeglad i arkiven. Bo Hammarlund och 
Rune Hedman anser att man därför måste komplettera med andra källor, som 
memoarer och dagboksanteckningar, från de berörda aktörerna i 
sammanhanget för att få en komplett bild. Det kräver förstås att dessa finns att 
tillgå. En väg att försöka säkerställa bevarandet av statsråds och 
riksdagsledamöters arkiv är att utarbeta en policy där man aktivt försöker 
inhämta deras enskilda arkiv. Policyn bör utformas så att det tjänar ett 
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historiskt forskarperspektiv. Ett lämpligt tillfälle att försöka tillvarataga arkivet 
är när de lämnar sitt riksdags- eller regeringsuppdrag. Eftersom arkiven 
tenderar att bli allt större i omfång föreligger det annars en risk att material kan 
komma att gallras eller skingras. Nackdelen med att närma sig en levande 
arkivbildare är att den kan föreligga en chans till att de imagegallrar sitt arkiv 
eftersom de månar om sitt eftermäle. Den största utmaningen ligger i att på ett 
rationellt och kostnadseffektivt sätt skapa en formell rutin som fångar upp 
avgående ledamöter. Kanske är en möjlig väg att gå via riksdagskansliet som 
kan varsko berörda arkivinstitutioner när någon är på väg att sluta sitt uppdrag. 
En parameter som tycks styra var arkiven deponeras är den geografiska 
placeringen. Därför kan det vara givande om de kontaktas av arkiv som ligger 
inom deras uppväxt- eller valkretsområde. Denna spridning av materialet kan 
också vara till godo för forskarsamhället eftersom det finns universitet runt om 
i landet som därigenom får lokal tillgång till intressant källmaterial. 

Det gäller att skapa förtroende hos arkivdeponenterna för arkivinstitu-
tionerna och belysa vikten av att deras privatarkiv bevaras för eftervärlden. En 
möjlig väg som står till buds för enskilda arkiv, eftersom de inte lyder under 
någon juridisk lagstiftning är att skapa villkor som omgärdar arkiven.  Även 
om individuella önskemål kan tillgodoses, eftersom det är viktig att bevara 
arkiven, bör man eftersträva konformitet. Reglerna bör vara enkla och 
allmängiltiga för att undvika missförstånd. Beroende på arkivdeponentens 
önskemål kan man erbjuda ett tidslås på t.ex. 20 eller 50 år som därefter är 
tillgänglig, i största möjliga mån, för allmänheten på lika villkor och för 
samtliga medborgare. Om de vill förvara arkivet privat är den viktigaste 
uppgiften att tillgängliggöra det genom NAD och förklara betydelsen av 
arkivet, för forskningen & kulturarvet, till arkivinnehavaren.  
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