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I. Inledning 
Renhet och fara i arkivet 

 

Mary Douglas Purity and danger: an analysis of concepts of pollution and taboo från 

1966 hör till en av antropologins bestående klassiker. Även om den skrevs i polemik 

mot den klassiska synen på tabu inom etnografin och antropologin som nedärvts från 

James G. Frazer, och främst syftade att normalisera tabutänkande i primitiva kulturer 

och påvisa dessas genomgående likheter med s.k. civiliserade kulturers regelsystem och 

normer, kom Douglas – vare sig det var tanken eller ej – genom den teoretiska 

inramningen med vilken hon likställde de ”primitiva” och ”civiliserade” att skapa en 

ingång  som tillät beskrivande av alla former av kollektivt ordningsskapande. 

Douglas premiss kan (och jag kommer att utveckla den senare i teoriavsnittet)  

sammanfattas i idén att mänskliga kollektiv skapar symboliska ordningar för i stort sett 

alla ting, väsen och personer, i vilka det existerar vissa regler för var dessa fenomen, 

personer, handlingar och ting får och bör existera. Verkligheten tenderar till människans 

förtret att göra sig påmind om otillräckligheten hos de språkliga och mentala kategorier 

vi inordnar tingen i genom hur de inte alltid idealiskt klaffar med hur vi föreställer oss 

att förhållandena är eller borde vara. Detta är vad Douglas förstår som orenhets 

ursprung: avvikelse från de etablerade reglerna för de kategorier som tingen och 

skeendena organiseras efter. När något påträffas som antingen inte existerar eller passar 

in väl i någon av de kategorier som ordningen antingen explicit eller implicit utgörs av 

tenderar det att skapa bekymmer snarlika de som Leon Festinger beskriver i sin 

dissonansteori (en koppling Douglas själv inte är sen att göra). Dylika avvikelser utgör 

ofta den mest oroväckande formen av orenhet eller oordning, och för att hantera dessa 

tenderar ofta särskilda ritualer vara nödvändiga. En ritual blir här något som måste 

förstås snarlikt Dürkheims tolkning, inte som en religiös hängivelseakt utan som ett 

formaliserat sätt att bevara och befästa en ordning. 

Det är viktigt att vi inte faller in i fällan att exotisera eller mystifiera riten och den 

symboliska ordningen: begreppen tjänar ytterst till att beskriva fenomen som är 

allestädes närvarande i vardagslivet. Inte minst för en arkivarie. För arkivarien om 

någon har för uppgift att upprätthålla och förvalta en ordning, om än en profan sådan 

vilket gör kopplingen till riter och symboliska universum vid första anblick mindre 

intuitiv. Genom arkivscheman, gallringspolicys, dokumenthanteringsplaner och andra 

praktiker förhåller vi oss varje dag till en symbolisk ordning som har sitt ”smuts” eller 
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skräp. Vi har våra föreställda idealtyper, och vi utvecklar våra ritualer för att få in och 

hantera de avvikelser som inte naturligt låter sig placeras i dessa. 

Var institution må ha sina lösningar och ordningar, men inom förvaltning existerar 

inte desto mindre – delvis av hävd och sed, av lag, och delvis av nödvändighet – stora 

likheter och mönster. Offentligt arkivväsende kan på det stora taget sägas dela ett 

symboliskt universum för sina arkiv. Variationerna torde vara större vad gäller de 

ritualer som tillgrips vid ”orenhet” eller oordning snarare än vad kommer till ramverket 

som sådant. 

Av alla arkiv finns det antagligen få lika benägna till oregelbundenhet och otydlighet 

som personarkiv. Deras bestånd varierar, och har sällan producerats med 

dokumenthanteringsplaner i åtanke eller i formaliserade processer väl anpassade till en 

särskilt uttänkt arkivering. De låter sig kort sagt sällan ordnas med enkelhet efter 

förvaltningens eller näringslivets befintliga arkiveringsmodeller. Under sådana 

förhållanden måste särskilda metoder utvecklas med vilka oregelbundenheter och 

tvetydigheter kan hanteras. Det är dessa praktiker som denna uppsats kommer att handla 

om – om de orenaste av arkiv, om deras idealtyp i det av förteckningsscheman, 

mottagningspolicys och ordningsprinciper byggda universum, och hur de med ordnande 

och förtecknande tuktas till åtminstone skenbar överrensstämmelse med 

förteckningsbladens förmenta verklighet. 

 

I:II. Frågeställning och Syfte 

 

I:II:I. Syftesformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och utröna de principer, premisser och 

kategoriläror utifrån vilka ett bestånd mottas, tolkas och klassificeras som, och sedan 

ordnas som ett personarkiv. I undersökningens centrum står gränsdragningsfrågor: 

arkivväsandet är i grunden en ordnande verksamhet, då inte bara av handlingar, utan 

också bestånden, och något som en objektivt given arkivarisk ordning är knappast något 

som kan sägas existera. För att en ordning skall vara funktionell kräver den viss 

förutsägbarhet, men också ett mått av snävhet i sina kategorier, ett avgränsande, något 

som nästan aldrig går att göra utan att genom dess upprättande i sin tur skapa för 

ordningen unika gränsdragningsproblem och ”orenheter” när det oförutsägbara eller 

avvikande inte låter sig ordnas. Undersökningen avgränsar sig till fysiska arkiv och 
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utelämnar frågan digitala arkivs ordnande och förtecknande, där praktikerna av tekniska 

skäl troligtvis ser mycket annorlunda ut. 

 

I:II:II. Frågeställningar 

Uppsatsens fyra frågor bör inte förstås isolerade från varandra. De två tidigare frågornas 

primära funktion är att bereda för besvarandet av de senare. 

 

- Vad förstås/avgränsas som ett personarkiv gentemot andra arkiv? 

Den första frågan ämnar besvara vad den studerade institutionen anser kunna betraktas 

som ett personarkiv. Det blir sålunda en fråga om att identifiera i vilket moment av 

processen när arkivet mottas och bearbetas som dess personarkivsidentitet fastställs, 

samt försöka isolera på vilka grunder som personarkiven differentieras mot andra arkiv. 

 

- Hur avgränsar policys och praktiker kring förvärv vilka typer av 

personarkivarkiv som mottas? 

Den andra frågan relaterar till hur arkivinstitutionen förstår sin egen uppgift i relation 

till sitt material. Olika arkivinstitutioner mottar och avgränsar sig vanligtvis till olika 

typer av material, och specialiseringen kan ha betydande inflytande på hur arbetet med 

bestånden ser ut. Rent teoretiskt har detta stor betydelse för studiens generaliserbarhet 

då den ordning som hålls som idealisk för arkiv onekligen också kommer att färgas av 

vilken sorts arkiv man föreställer sig att man tar emot, och vilka sorts handlingar som 

man antingen av erfarenhet eller fördom förväntar sig behöva hantera vid ordnande och 

förtecknandet av dem. 

 De kategorier eller idealtyper som personarkiven ordnas efter kan tänkbart 

vara mer än bara ”personarkiv”, utan också möjligtvis förhålla sig efter professioner 

eller andra faktorer, som kommer att vara nödvändiga att utröna. Viktigt att understryka 

är att typarkivet inte behöver vara det mest statistiskt representativa. Målet är här inte att 

räkna på vilka sorters av arkiv som faktiskt förekommer så mycket som de kriterier som 

institutionen åtminstone utger sig för att utgå ifrån när den bedömer huruvida ett arkiv 

är intressant att ta emot genom donation eller deponering, och bedöma i vilken mening 

det tycks påverka ordnande- och förteckningspraktiken. 
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- Efter vilka kategorier och principer differentieras den interna 

ordningen? 

Den tredje frågan är djupt förankrad i den för uppsatsen valda teorin. Den vill utröna 

konturerna till den symboliska ordning som arkivets interna ordning försöker 

konformera efter, och vilka kategorier som handlingarna och principer som styr varför 

något hamnar där det hamnar. Det konkreta resultat som här eftersträvas är att urskilja 

hur bruket av huvudkategorier, serier, volymer och andra praktiska förteckningsverktyg 

speglar ett ordningsideal och hur handlingar klassificeras och ordnas för att inom 

ramarna för dessa verktyg så gott som möjligt konformera med detta ordningsideal. 

 

- Var och när uppstår oordning och hur hanteras den? 

Den fjärde frågan ställs i huvudsak i relation till den tredje. Ordning producerar 

potential till avvikelse, och avvikelsen antyder ordningens konturer och karaktär. Att 

utröna gränsdragningssvårigheterna blir om inte annat metodologiskt nödvändigt för att 

förstå de underliggande ordningsföreställningarna som styr praktiken. Utifrån att studera 

kategorierna och verktygen med vilka personarkivens innehåll avgränsas och ordnas 

ämnas mönster i de situationer som oordning uppstår i identifieras, samt vilka metoder 

och vägar  tillgrips för att oskadliggöra problemet och finna en plats för alla arkivets 

beståndsdelar. 

 

I:III. Om den för studien valda institutionen 

Någon svepande beskrivning av riksarkivet torde i arkivariskt sällskap knappast vara 

nödvändig. Vad som är relevant att nämna är det faktum att riksarkivet trots sin styrande 

och kontrollerande funktion för statligt arkivväsende inte utfärdat några föreskrifter eller 

regler för hur enskilda arkiv bör hanteras, ordnas och förtecknas, då samtliga 

föreskrifter endast reglerar offentliga arkiv. Som Sveriges mest normerande 

arkivinstitution tenderar riksarkivet emellertid utgöra den första utgångspunkten för den 

undrande arkivarien i de flesta frågor. Detta tillsammans med dess enorma bestånd av 

enskilda arkiv samt dess långa vana vid att hantera dessa torde emellertid innebära att 

även på denna punkt åtminstone finns ett normerande potential även om RA vare sig gör 

ansträngningar eller har intentioner att styra hur enskilda arkiv hanteras på övriga 

arkivinstitutioner med undantag av de underställda landsarkiven. Riksarkivets samlingar 

av enskilda arkiv utgör i dagsläget runt 28 000 hyllmeter. Några exakta siffror på hur 

många av dessa som är personarkiv tycks vara svåra att uppskatta, då ingen konsekvent 
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klassificering av personarkiv i förhållande till andra enskilda arkiv förekommer som gör 

en sådan bedömning möjlig.1 

 

I:IV. Om dispositionen och uppsatsens delar 

Dispositionen i denna text speglar på sätt och vis både hur detta uppsatsprojekt framväxt 

och hur den attackerar sin frågeställning. Den första delen, som detta avsnitt får sägas 

vara del av följer hur en uppsats av detta slag förväntas se ut: den fortsätter med en 

genomgång av en handfull tidigare analyser av personarkiven och deras plats i 

arkivväsendet, inledd med ett historiskt perspektiv. 

Den andra delen, numrerad II redogör för den teori som utgör den analytiska 

utgångspunkten för denna studie, utifrån vilken dess frågeställningar också formulerats. 

Då delar av metodavsnittet diskuterar teorins operationalisering placerades den i relation 

till teorin i denna del snarare än den första. 

Uppsatsens andra halva är uppdelad i två. Den första delen, III, behandlar frågor om 

förvärv och diskuterar i vilken utsträckning förvärvspraktiker kan förväntas påverka de 

bakomliggande principerna vid förteckningsarbete. Resultaten från förvärvsfrågan 

visade sig ha en mindre betydelse för besvarandet av den fjärde frågan än först 

förväntat, men jag vill mena att detta kommer sig mer av den studerade 

mottagandepolicyns karaktär än en missbedömning av den potentiella inverkan den 

kunde ha haft, hade förvärvsprofilen varit snävare avgränsad till mer tydligt 

identifierbara typer av bestånd. Därav finner jag att resultaten från detta moment inte 

desto mindre har relevans för undersökningen. 

Efter undersökningen av förvärvspraktiker öppnas undersökningens andra del, 

numrerad IV, med ett utforskande av personarkivets ontologi: den söker besvara frågan 

vad riksarkivets arkivarier förstår och behandlar som ett personarkiv, och vilka 

egenskaper som utmärker ett. Därefter når vi undersökningens huvuddel: frågan om 

beståndens interna ordning och om gränsdragningssvårigheterna som ordnandet och 

förtecknandet av personarkiv plågas av, samt hur de förteckningsmodeller och scheman 

som tillgrips inramar och påverkar både hur dessa svårigheter uppstår och löses. 

Avslutningsvis avrundas uppsatsen med en övergripande sammanfattning och analys av 

undersökningens resultat med kommentarer om eventuella andra angreppssätt som hade 

varit möjliga och vart fortsätta undersökningar av personarkivens ordning skulle kunna 

ta vägen.  

                                                 
1 Samtal med Lena Ånimmer på RA 19-01-2015. 
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I:V. Personarkivet och arkivvetenskapen 

 

I:V:I. Ett bristande intresse 

Utvecklingen av svenskt arkivväsende har främst skett inom förvaltning, och 

arkivvetenskap (eller arkivkunskap som det tidigare hetat) har företrädesvis haft 

förvaltningsarkiven som utgångspunkt för sitt tänkande, medvetet eller omedvetet. 

Förvaltningsarkivens dominans speglas bl.a. i hur allmänna arkivschemat blivit något av 

grundutgångspunkten utifrån vilken den svenska arkivarien förhåller sig till och tolkar 

övriga förteckningssystem och ordningsprinciper. Martin Grass misstänker att det 

svenska arkivtänkandets utgångspunkt i det i lagtext formulerade handlingsbegreppet, 

särskilt när föregått av attributet ”allmän” delvis kan ligga till grund för detta. Min 

misstanke är emellertid att en lika stor anledning kan vara det faktum att offentlig 

förvaltning är den huvudsakliga samhällssektorn där arkivarieyrket mer genomgående 

har professionaliserats och avgränsats från andra sorters administrativa uppgifter och 

yrken såsom registratur. 

Till de icke-offentliga arkiven hör personarkiven antagligen till de mest osynliga 

inom arkivvetenskapen. Detta är intressant i sig då dessa länge utgjort populärt 

källmaterial för forskare. Grass föreslår även en förklaring till varför detta kommer sig, 

och riktar sina misstankar mot vad han håller för att vara utbredda attityder i den 

svenska arkviariekåren, vars generella uppfattning tycks vara att personarkiven som 

arkivtyp uppvisar så stor variation sinsemellan att några övergripande principer eller 

praktiker inte är meningsfulla att tala om eller försöka utveckla. Det skulle enligt denna 

attityd falla på den enskildes ”sunda förnuft” att utröna vad som utgör den individuellt 

bästa lösningen för respektive personarkiv. Även om förteckningar ibland publicerats, 

påpekar han att det tänkande, de praktiker och beslutsgrunder som lett till 

personarkivens ordning och utseende vid hans artikels publicerande har varit ett föga 

teoretiserat och diskuterat ämne, åtminstone i tryck, och att de praktiker och rutiner som 

här finns förefaller snarare vara bundna till de traditioner som överförs mellan anställda 

på de enskilda institutionerna.2 Om de av Grass beskrivna attityderna och associationen 

av arkivväsende med förvaltning har kvarlevt, eller om arkivteorins blygsamma 

dimensioner i Sverige och långsamma utveckling ligger till grund kan jag inte svara på, 

men det verkar som att det skrala teoretiska intresset för att syna de principer och 

                                                 
2 Grass, Martin 1989, ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting” i 
Arkiv, samhälle och forskning 13 1989. 
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praktiker som tillämpas vid personarkivens förtecknande inte vuxit märkvärt sedan 

Grass publicerade sin artikel i Svenska arkivsamfundets skriftserie 1989 (en artikel jag 

ämnar återkomma till), varvid forskning om ämnet på det svenska språket torde kunna 

betraktas som extremt eftersatt. 

Det svala arkivteoretiska intresset för personarkiven i Sverige tycks motsvaras av en 

liknande situation internationellt. Caroline Williams bekräftar att detta kommer sig av 

att de första arkivteoretiska stegen togs av tjänstemän med det uttryckliga intresset att 

effektivisera förvaltningens arkiv och dokumenthantering, och att arkivarisk tanke och 

metoder i fortsatt att primärt eller helt orientera sig efter ”organizational and 

administrative records rather than personal papers”.3 

Redan i arkivteorins första portalverk syns en negligerande attityd till personarkiven: 

På den holländska handbokens första 20 sidor formuleras en idealtyp eller normalbild av 

vad författarna upplevde utgöra arkiv, i vilket förvaltningsarkiven premierades.4 Den 

definition av arkiv som handboken tillgriper utesluter av implikation personarkiven då 

den uttryckligen betraktar arkiv som något som produceras av organisationer.5 Idén om 

arkivet som ett organiskt uppkommet bestånd ligger här ständigt nära, och utgör också 

delvis grunden till varför Fruin & co. avfärdar personarkiven. Handboken erkänner 

förvisso att det kan vara meningsfullt att tala om personarkiv i bemärkelsen särskilda 

tjänstemäns samlingar – då åsyftandes handlingar direkt relaterade till deras 

yrkesverksamhet – men avfärdar vad de förstår som ”familjearkiv” mycket på basis av 

att de förstås som sporadiskt sammansatta icke-organiska samlingar till skillnad ifrån 

”normala” arkiv.6 Den i den anglofona världen länge tonsättande Sir Hillary Jenkinson 

tycks med sin syn på arkivarien som en förvaltningens gode tjänare ha haft liknande 

uppfattningar. 7 

Terry Cook gjorde i sin ständigt hänvisade till artikel What is past is prologue: a 

history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift observationen att den 

tidiga arkivteorin tycks ha skjutit personarkiven in biblioteksväsendets ansvarsområde.8 

Det generella ointresset – för att inte säga obekvämheten – att teoretiskt förhålla sig till 

                                                 
3 Williams, Caroline, “Personal Papers: perceptions and practices” i What are archives? : cultural and theoretical perspectives : 
a reader, red. Louise Craven, Aldershot: Ashgate 2008. s.62 
4 J.A. Feith, and R. Fruin, Manual for the Arrangement and Description of Archives, 2nd ed., trans. Arthur H. Leavitt 
Chicago: Society of American Archivists 2003. s. 3-20 
5 Feith & Fruin 2003. s. 13 
6 Ibid. 2003 s.17, 20-21 
7 Douglas, Jennifer, Archiving authors: Rethinking the analysis and representation of personal archives, 2013, diss. University of 
Totonto, s.23 
8 Terry Cook, “What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift,” i 
Archivaria 43 1997, s. 21 
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personarkiven bäddar för en situation där dessa till att börja med aldrig varit tydligt 

definierade, och dessas egenheter och särskilda problem föga om sällan utforskade. Att 

identifiera forskning som varit relevant för undersökningen är inte en helt enkel syssla 

p.g.a. det skrala utbudet och spridningen. Vad som emellertid går att lära och ta med sig 

till senare i själva undersökningen är medvetenheten om ämnets generella 

underteoretisering, och det är rimligt att anta att detta inneburit ett jämförelsevis 

oreglerat och eklektiskt utvecklande av metoder och praktiker för hanteringen av 

personarkiven då det inte fram tills nyligen förefaller ha förts några djupare diskussioner 

om hur dessa bestånd bör hanteras.  

 

I:V:II. Avgränsningsproblem 

Det finns vissa problem i att diskutera personarkiv och ”personal papers” då det till följd 

av ovan beskrivna teoretiska situation inte tycks finnas någon tydlig eller allmän 

uppfattning av vad personarkiv exakt innebär. Det svenska arkivväsendets orientering 

mot de offentliga arkiven har i praktiken inneburit att det arkivariska tänkandet primärt 

orienterat sig efter distinktionen allmäna arkiv mot enskilda, som omfattar 

personliga/privata arkiv, men också alla andra icke-offentliga tänkbara arkivbildare, ett 

tänkande som på sätt och vis reproducerar den holländska handbokens förhållningssätt. 

Mig veterligen tycks ingen vedertagen definition existera för vad ett personarkiv 

innefattar, därav mitt intresse att i själva undersökningen att försöka identifiera vad den 

faktiskt utgör i praktiken på den institution som jag ämnar studera. 

Svårigheterna med att avgränsa personarkiv mot andra enskilda arkiv är ett som syns 

i den befintliga arkivteorin och dess metoder. Martin Grass schema och modell för 

ordnandet av personarkiv exemplifierar ett försök att lösa denna svårighet i kategorierna 

”samlingar” och ”övrigt” i vilken material tillhörandes personen men av annat ursprung 

förslås hamna, men det är också en lösning som förutsätter att arkivbildaren redan är 

etablerad.9 I min egen erfarenhet är just detta moment ofta det svåraste. I sin artikel 

Respect Which Fonds? Personal Archives and Family Businesses in Nova Scotia 

belyser Creighton Barrett just svårigheterna att fastställa proveniens och skilja 

privatarkiv från andra arkiv. Som titeln avslöjar är fallstudien en undersökning av 

                                                 
9 Grass 1989 s.33-37 
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historiska familjeföretags arkiv, i vilka personliga och yrkesrelaterade handlingar 

ständigt samfaller och ibland är svåra att skilja på.10 

 
These materials reflect the deeply personal relationships that underlie the functions and activities 

of many corporate bodies established in the province. They also illustrate the fuzzy boundaries 

between personal life and work life, and, more importantly, between personal archives and the 

archives of corporate bodies. Many people conducted business under their personal or family 

name, and they appear to have made little or no distinction between personal recordkeeping and 

business recordkeeping. Unincorporated sole proprietorships and partnerships were quite common, 

and formal corporate bodies were established primarily to support the personal interests of the 

individuals or families. The resulting bodies of records invariably include business archives as 

well as the personal archives of the business owners and, in many cases, their employees.11 

 

Jag har själv erfarenhet av samma situation vid förtecknandet av arkiv från svenska 

herresäten, där t.ex. brukspatronernas familjeekonomi och godsens finanser 

överhuvudtaget inte gick att meningsfullt särskilja förens en bit in på 1900-talet. Det 

tycktes ha betraktas av arkivbildarna som samma, och bokfördes sammanfört.  Barrett 

ser problemet som i grunden en följd av hur arkivarisk tradition har förstått och förhållit 

sig till proveniensprincipen: 

 
 
Fundamentally, the dilemma is about parsing the supposed distinction between personal archives 

and corporate archives while attempting to understand the provenance of the archives and the 

boundary of the fonds. Aggregations of personal archives and family business records often share 

the same provenance, but are they the same fonds?12 

 

I Barrets fall blir frågan ytterligare tillkrånglad av engelskspråkig akademis särskilda 

förkärlek för frankofoni. Som Laura Millar ofta har framfört är det franska fonds-

begreppet en ofta otymplig tillämpning av provenienstänkandet i hur det förhåller sig till 

proveniens utifrån utgångspunkten skapande snarare än aggregation.13 Det här är ett 

problem som Barrett också är medveten om, och instämmer i Millars distinktion mellan 

fonds och proveniens. Konkret blir problemet för arkivarien att den vill äta kakan och ha 

den kvar: ett hänsynstagande till fonds eller ursprung i en skapandebemärkelse innebär 

en risk att förlora just den kontext i vilken handlingarna faktiskt vistades i och blir 

                                                 
10 Barrett, Creighton, “Respect Which Fonds? Personal Archives and Family Businesses in Nova Scotia” I 

Archivaria 76 2013. 
11 Barret 2013. s.78 
12 Barret 2013. s.83 
13 Millar, Laura, “The Death of the Fonds and the Resurrection of Provenance: Archival Context in Space and 
Time.” i Archivaria 53 2002. 
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begripliga inom ifall distinktion i blandade bestånd görs mellan ”personal” och 

”corporate papers”.14 De svenska gårdsarkiven, ofta förtecknade efter Börje Hjorths 

modell, är ett exempel på hur en kompromiss görs för att lösa detta problem i vissa 

bestånd.15 Det är dock en lösning som avpersonifierar arkivet och underordnar 

personerna som producerat handlingarna under vad engelskspråkiga arkivarier skulle 

kalla för en ”corporate body” på samma vis som handbokens tjänstemän. I praktiken 

”löser” det sålunda personarkivets proveniensproblem genom att inte göra det till ett 

personarkiv. Exemplet följer aggregationens princip, och min hypotes är att det svenska 

arkivväsendet – där begreppet fonds inte figurerar på samma vis – främst förhåller sig 

till proveniens efter aggregation snarare än ursprung i fonds-bemärkelsen (även om i 

stort sett allt arkivariskt tänkande inkluderar drag av båda). Oavsett vad som må vara 

fallet är det av vikt att syna vilket provenienstänkande som ligger till grund för 

personarkivens avgränsande mot varandra och andra arkivtyper på den undersökta 

institutionen. 

 

I:V:III. Personarkivets karaktärsdrag enligt Martin Grass 

Avsaknaden av definitioner av personarkiv i arkivteorin har inte avhållit den från att 

granska vad som kallats för personarkivet. Det går därifrån att identifiera särskilda 

karaktärsdrag som den handfull som visat fenomenet närmare intresse upplevt utmärka 

detta fenomen. Det i Sverige antagligen mest bekanta namnet när det kommer till 

personarkivens teori och arbetet med dem är den tidigare nämnde Martin Grass. Vad 

som döma av Grass formuleringar principiellt särskiljer personarkivet från övriga 

enskilda arkiv är det att det skapats av ”enskilda personer”, något han inte bemödar sig 

att utveckla närmare vad det egentligen skulle innebära. I grunden ser Grass mer 

likheter mellan personarkiv och övriga enskilda och offentliga arkiv än skillnader: 

 

Det innebär också att de mekanismer och samband som utmärker offentliga arkiv eller arkiv 

överhuvudtaget även framträder hos personarkiven, om än mindre påtagliga eller synliga, d v s 

”kombinationen av informativa och verifierande drag” eller ”de verifierande och processuellt 

betingande dragen.”16 

 

 

                                                 
14 Barrett 2013 s.83 
15 Hjorth, Börje, ”En handledning i hur man ordnar och vårdar gårdens /byns nya och gamla handlingar” i Bygd 
och Naturs skriftserie nr 13 2008 
16 Grass 1989 s.17 
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I Grass tolkning utmärks personarkivet av primärt tre kännetecken: 
 

För det första är arkivbildningen jämförd med myndighets-, organisations- och företagsarkiv 

oreglerad, mindre organiserad och strikt, oregelbunden och delvis slumpartad. Det finns inga 

speciella styrande förordningar och regler.17 

 

Det som istället styr arkivbildningen är flera skiftande faktorer. Av dessa är naturligtvis 

arkivbildarens verksamhet av vikt, men också dess intressen och självuppfattning, och 

vad den bedömer vara av intresse att spara, för sig själv eller andra. Vidare styrs det 

också av möjligheterna till arkivbildning: förutsättningar för sparande är också av 

betydelse vilket kan vara något så enkelt som utrymme, eller Grass mer dramatiska 

exempel att det man sysslar med inte tillåter efterlämnandet av spår och texter under 

vissa perioder av säkerhetsskäl.18 

 

Det andra kännetecknet är att den proveniensmässiga integriteten är sårbar. Det finns stora 

möjligheter för senare "inblandning". Personarkivet omfattar de handlingar som fram till 

arkivbildarens död, vilken avslutar arkivbildningen, ingår i hans respektive hennes arkiv.19 

 

Vad Grass här syftar på är det faktum att många personarkiv påverkats i efterhand 

antingen genom att de innehåller dokument från närstående eller kopplade personer 

såsom familj, som också har en benägenhet att ibland gallra eller undanhålla material 

själva. Vidare tenderar personarkiven enligt Grass inkomma gradvis. Utspritt material 

om berömda personer tenderar att sporadiskt tillkomma och utöka de redan befintliga 

bestånd som den förvarande arkivinstitutionen har i sitt förvar.20 Det tredje och sista 

utmärkande kännetecknet är vad Grass kallar för ”[En i allmänhet] större bredd än 

myndighets-, organisations- och företagsarkiv.”21 Detta kopplar han till den 

oregelbundna och osystematiska arkivbildningen, vilket innebär att extremt olika 

handlingstyper med mycket spridda ämnen återfinns i arkivet. I sin vilja att anrika 

arkiven menar Grass arkivarien vara benägen att dela personarkivens bestånd i skilda 

samlingar när de är allt för spretiga, en praktik han emellertid finner ”bryter mot regeln 

att en handlings framställningssätt är betydelselös för dessa [sic!] potentiell status som 

                                                 
17 Grass 1989 s.18 
18 Ibid. s.18ff 
19 Ibid. s. 20 
20 Ibid. s. 20-22 
21 Ibid. s. 22 
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arkivhandling.”22 Till skillnad ifrån exempelvis den holländska handbokens syn 

understryker han att bredden och spretigheten inte minskar beståndets arkivkaraktär. 

Vad Grass vill säga med detta är att benägenheten att, p.g.a. deras egenheter och unika 

utseenden, inte se personarkiv som riktiga arkiv har inneburit att arkivariska principer 

ofta tillämpats med slapphänthet i arbetet med att ordna dem. Innehållsanalys visar 

vidare att en högre grad av intern stringens ofta uppträder i personarkiven än de ofta ges 

erkännande för.23 Innan vi synar hur Grass förställer sig att personarkiven skall ordnas 

och hanteras kan det vara intressant att se i vilken utsträckning internationella 

perspektiv på personarkiven bekräfta hans synsätt. 

 

I:V:IV. En återblick på den anglofona traditionens attityder till personarkiv 

Det generella teoretiska ointresset för ”personal papers” och privatarkiv som den 

anglofona traditionen länge delat med den svenska lämnade inte ämnet privatarkiv helt 

och hållet orört. Rob Fisher kastar, i sin vilja att utifrån traditionell teori grundad i 

Jenkinson och Schellenberg utröna någon sorts grund att förstå personarkiven på, en del 

ljus över särskilda egenskaper som ansetts utmärka personarkiven, och vad som 

utgjorde grunderna för varför de ovannämnda i mycket valde att relegera dem till andra 

gradens arkiv, eller i Jenkinsons fall inte erkänna dem arkivalisk status, vilket lade dem 

i bibliotekens händer. Fisher uppmärksammar att det tidiga arkivväsendets avvisande av 

person- och privatarkiven inte gjordes under tystnad utan i mycket motiverades efter de 

arkivariska grundtankar och teorier som den engelskspråkiga arkivvetenskapens fäder 

strukturerade sina metodologiska principer efter.24 I samma veva erbjuder han också en 

lös definition för privata arkiv: 

 

Private archives generally are defined as records created by individuals and corporate entities 

(including non-profit organizations) outside of the public sphere of governments, governmental 

agencies, and departments. These non-governmental archives typically include the fonds of 

persons, families, non-profit organizations, for-profit businesses, and even less formal groups of 

people acting in concert, like a social movement or a one-time conference or special event. […] 

What we call private archives today, would in Jenkinson or Schellenberg’s day have been referred 

to as private manuscripts, historical manuscripts, or manuscript collections.25 

 

                                                 
22 Grass 1989 s.21f 
23 Ibid. s.22 
24 Fisher, Rob “In Search of a Theory of Private Archives: The Foundational Writings of Jenkinson and 

Schellenberg Revisited” i Archivaria 67 2009. 
25 Fisher 2009 s.6 
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I den Jenkinsonska arkivläran stod arkivets bevis- och dokumentationsvärde konstant i 

centrum, och var huvudskälet till arkivets existens och bevarande. Den typ av 

informationsvärde som Schellenberg introducerade fanns inte här, men motsvarades av 

en lös idé om ett historiskt värde, som Jenkinson emellertid inte såg som en strikt 

arkivarisk kvalitet.26 För att ett bestånd i verklig mening skall ses på som arkivariskt – 

eller åtminstone ha ett arkivariskt värde – bedömdes det i den engelska traditionen efter 

ett system av strikta kriterier utifrån vilka ett arkiv kunde förlitas på som objektivt. Utan 

att gå in för långdraget på dessa kan somliga för resonemanget särskilt betydande vara 

värda att utveckla kring: Verkligt arkivarisk kvalitet (d.v.s. bevisvärde) ansågs endast de 

bestånd ha som skapades för den institution som skapat dem, snarare än för 

eftervärlden. Deras opartiskhet bestod i hur de dokumenterade sin samtid för sina 

skapares bruksändamål, varför de därav inte hade skäl till att fabricera eller försköna 

den information som däri dokumenterades utan att riskera göra handlingarna onyttiga 

för sig själva. Handlingarnas autenticitet garanterades av en obruten kedja av förvaltare, 

från verksamheten som förutsatte dem till en arkivorganisation som inte hade intresse i 

annat än deras bevaring. Här uppfattade Jenkinson privatarkivet bristfälligt. Även om 

han erkände – helt i linje med holländska handboken – att samlingar skapade av privata 

personer/aktörer i någon sorts ”officiell kapacitet” för liknande ändamål kunde ha 

arkivarisk kvalitet, kunde detta inte förlängas på samma vis till personarkivets övriga 

handlingar, åtminstone inte med någon visshet.27  

 

Personal manuscripts and correspondence, documents created outside of an individual’s official or 

business capacities, in fact, much of what we consider personal archives, failed his test of what 

constituted archives. The presence of the personal, the intrusion of self, compromised the 

impartiality of the record; no archivist could guarantee the impartiality of a personal narrative 

written with regard to the future or to justify the presence of the personal, the intrusion one’s 

actions in the eyes of others. We do not have to agree with Jenkinson but it is important to 

understand his perspective.28 

  

På den andra punkten, d.v.s. den vad gäller överlåtandet av beståndet i helhet utan 

avsiktlig påverkan från mellanhänder förblev Jenkinson alltid misstänksam. Skall man 

tro Grass tre kännetecken får man också säga att detta var – åtminstone inom ramarna 

för hans syften – befogat, ett konstaterande som Fisher är beredd att göra även om han 

                                                 
26 Fisher 2009 s.11 
27 Ibid. s.7ff 
28 Ibid. s.8f 
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håller Jenkinsons hållning för något paranoid. 29 Om man inom ett Jenkinsonskt system 

emellertid primärt ämnar garantera pålitlighet och objektivitet, och därmed förbiser 

andra arkivariska värden förblir han åtminstone konsekvent. 

Schellenberg må ha varit liberalare, men delade den generella oviljan att betrakta 

privatarkiv som egentliga arkiv med undantag av bestånd med strikt dokumenterande 

handlingar av det slag som Jenkinson i teorin var beredd att erkänna någon sorts 

arkivalisk status. Schellenberg höll dem endast som arkivaliska under villkoren att 

mottagande och överlåtande sker under kontrollerade och korrekta former. Var 

amerikanens sko klämde var primärt på punkten om privatarkivens tillkomst och 

objektivitet, de kaotiska och oreglerade former (som Grass beskriver som 

personarkivets första kännetecken). Introduktionen av informationsvärde innebar en mer 

välkomnande hållning till privatarkiven, men det gjorde ingen principiell skillnad från 

Jenkinsons analoga idé om det historiska intresset utöver punkten att det i vissa fall 

kunde vara arkivariens ansvar att förvalta dylika handlingar. Ytterst fallerade i 

Schellenbergs ögon vanligtvis personarkiven på frågan om pålitlighet och trovärdighet 

just genom hur det sällan överfördes i obruten kedja oantastat till arkivarierna, något 

som i praktiken spelade ut dess eventuella dokumenterande kvaliteter.30 Fisher 

sammanfattar de tvås likheter i följande ordalag: 

 

Neither Jenkinson nor Schellenberg would find this accountability value in historical manuscripts. 

In denying an evidentiary character to private archives, they drew a theoretical line in the sand 

dividing them from government archives. In essence, their distinction between the two types of 

archives hinges on the nature of their creation or provenance and the assignment of value to the 

records. Neither believed that historical manuscripts that are acquired by an archival institution 

possess the evidentiary character or organic process of creation that is an essential element of 

government archives. Archives acquire private fonds primarily because they contain research or 

informational value, in Schellenberg’s terms, or historical interest in Jenkinson’s.
31 

 

Genom sin jämförelse avslöjar Fisher indirekt en egenskap som kompletterar Grass 

tämligen inskränkta och beståndsfokuserade beskrivning med en dimension som gör 

privat-/personarkivet arkivariskt distinkt ur en institutionell mening: det generella 

intresset i att bevara ett personarkiv ligger i dess informationsvärde. Dess ev. 

dokumentationsvärde kan, beroende på hur man ser det, sägas gå förlorad i att en 

                                                 
29 Fisher 2009 s.9,11 
30 Ibid. s.19f 
31 Ibid. s.20  
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offentlig eller annan renodlad arkivinstitution tar över det då det inte längre funktionellt 

kan brukas av sin skapare för detta ändamål längre; det är också tveksamt om en 

arkivinstitution mottar och accepterar personarkivet utifrån ett hypotetiskt 

dokumentationsvärde. Dess bruk och funktion när överfört reduceras i praktiken till 

sådana som utgår ifrån beståndets informationsvärde. 

 

I:V:V. Urval och gallring i personarkiv efter Pollard 

Den anglofona arkivvetenskapliga litteratur som intresserar sig för personarkiv 

förefaller främst att utgå ifrån frågor om urval och gallring, appraisal. Det är begripligt i 

en tradition som att döma på Fisher och Cooks historiker relativt nyligen omfamnade 

personarkiven. Från den svenska traditionen av ”total archives” håll, i den anglofona 

litteraturen kanske främst associerad med det i arkivteorin mer framstående Kanada, kan 

det måhända framstå som något frustrerande att man står och trampar på denna punkt 

utan att egentligen attackera frågan om ordnande.32 Jag vill dock mena att frågan är värd 

att stanna lite längre vid då den lika väl är underteoretiserad i ett land där personarkiven 

alltid varit välkomna in i värmen, samt för denna uppsats sak då det intimt berör dess 

två första frågor. Vidare erbjuder den ytterligare perspektiv på personarkivens natur och 

egenheter. 

Riva Pollards utgångspunkt när hon pratar om personarkiv förefaller vara efter en 

aggregationsprincip i bemärkelsen ägande. Vidare positionerar hon sig i den av Hans 

Booms grundade Macro-appraisal skolan.33 Det kan vara värt att hålla i åtanke när man 

betraktar vari Pollard håller personarkivets bevaringsvärde. Efter det genreobligatoriska 

grämandet över det gapande teoretiska hålet och det negligerande arvet från tidiga 

teoretiker förser Pollard en talande överblick över de attityder till och analyser som 

gjorts i frågan om urval av personarkiv i den australiensiska traditionen: i linje med 

Fishers analys framkommer indirekt att här rör sig om informationsvärde, men vilken 

sorts och för vem? Urvalet tycks oftast godtyckligt, men uppvisar mönster. 

Personarkiven samlas i regel in med ett tydligt användarperspektiv, och användaren är 

idealiskt en forskare. Till följd har insamlings- mottagandemönstret för personarkiv 

varit en vindfång som främst speglat vilken sorts personer och ämnen som intresserat 

forskare vid tiden då de insamlats. Det ställer naturligtvis också frågan om vilken sorts 

forskare eller forskning som premieras eller hålls i åtanke vid urvalet. En annan 

                                                 
32 Ang. “total archives” se Fisher. s.2f 
33 Pollard, Riva ” The Appraisal of Personal Papers: A Critical Literature Review” i Archivaria 52 2002, s.137f 
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huvudlinje är överrepresentationen av författare och politiker.34 Pollard är naturligtvis 

själv medveten om att hon inte har statistiskt underlag för att konstatera att mönstret är 

universellt, men tycks dock tämligen säker i sin misstanke (och jag förmår inte att 

klandra henne på denna punkt): 

 

While I have come across no statistical summaries of manuscript distribution in other countries, it 

is not difficult to imagine that, given the prevalence of use-based acquisition strategies, a 

disproportionate number of literary manuscripts, papers of political and military figures, and 

papers of other “famous” members of society would be universal.35 

 

Tendensen att särskilda personarkiv hålls för intressanta tycks delvis ha att göra med det 

faktum att de passar in i ett redan befintligt mönster för vilken sorts personarkiv man 

har uppfångat, en effekt hon exempelvis anklagar det kanadensiska nationalarkivets 

mottagandepolicy för att ha fått.36 I en situation utmärkt av vaghet och 

underteoretisering blir en jämförelse med vad som tidigare mottagits å andra sidan en 

tämligen självklar följd. 

  

I:V:VI. Den ursprungliga ordningen i det ordningslösa beståndet 

Fisher beskrev svårigheterna att tillämpa den externa ordningsprincipen på 

personarkiven, men berörde inte närmre den vanligtvis medföljande principen om intern 

ordning. Grass observation om personarkivens spretighet och oregelbundna tillkomst 

bekräftas av bl.a. Jennifer Mehaan, som i detta karakteristikum ser svåra följder för 

tillämpandet av den interna ordningens princip som likt den mesta grundläggande 

arkivteorin utvecklats med organisationer i minnet.37 

Man får inte glömma att rekonstruerandet av en ursprunglig ordning riskerar att i 

själva verket blir konstruktionen av en egen. I någon mening torde detta gälla för alla 

arkiv, och detta är Mehaan medveten om. De organisationsbundna bestånden har dock 

tydligare interna relationer och även om de inte ligger invid varandra, en intellektuell 

eller organisatorisk samhörighet och kontext som speglar organisationens funktioner, 

något som inte lika tydligt utmärker personarkiven, om alls. I linje med Grass bekräftar 

Meehan tendensen hos dessa arkiv att ha fått sina ursprungliga ordningar störda – 

medvetet eller utan eftertanke – av hur efterföljande hanterat bestånden. Vidare tenderar 

                                                 
34 Pollard 2002 s.141f 
35 Pollard 2002 s.142 
36 Ibid s.144f 
37 Mehaan, Jennifer ”Rethinking original order and personal records” i Archivaria 70 2010. 
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den störas av efterleveranser, då personarkiv har en benägenhet att inkomma till 

institutionerna i etapper, ofta helt utan urskönjbart mönster.38 I praktiken innebär det 

oftast att arkivarien bevarar och håller en ordning närhelst en sådan går att urskönja, och 

skapar en där så inte är fallet. Alternativet är att helt förbise tanken om den ursprungliga 

ordningen och därifrån helt ordna arkivet ur användarsynpunkt, vilket ofta innebära 

något av en ad-hoc-struktur.39  Mehaan är något skeptisk till detta: 

 

By and large, these approaches are not rooted in understanding personal records on their own 

terms, but rather in meeting the anticipated expectations of users, which are bound to differ from 

user group to user group, and to change over time as well as from repository to repository. […] As 

a result, they do not adequately address the physical realities of personal records nor represent the 

various contextualities that shape the possible meaning(s) of the fonds as a whole. Even though the 

emphasis is on access (in terms of location and retrieval) above all else, ad hoc, user-based 

approaches risk sacrificing the possibility of value-added, contextualized access to large and 

complex bodies of personal records.40 

 

Den klassiska respekten för den interna ordningen utgår utöver ifrån att en ordning 

existerar, även att denna ordning är meningsfull att bevara. Mehaan är inte explicit men 

i praktiken ifrågasätter hon om så alltid är fallet: 

 

However, in the case of personal records, archivists cannot assume that the extant relationships 

between and among records are meaningful or that they shed any useful light on the spheres of 

activity in which the creator was engaged. This is not to say that archivists cannot come to 

understand the important relationships between records and activities, but that archivists cannot do 

so based solely on examining the records as they exist.41 

 

Här spökar den äldre arkivläran i hur den ursprungliga ordningens huvudsakliga syfte är 

kopplat till bevisvärdets garanterande. Mehaan talar inte om urval och gallring, men 

förhåller sig i praktiken till personarkivet i god enlighet med den Schellenbergska 

traditionen vari personarkivets värde består i dess informationsvärde. Ungefär här slutar 

emellertid Mehaans ortodoxi. Hennes egna hållning till problemet får nog hållas för 

radikal i  hur hon omtolkar den ursprungliga ordningsprincipen till något rent 

konceptuellt snarare än en respekt för den fysiska ordningen: 

 
                                                 
38 Mehaan 2010 s.31f 
39 Ibid. s.33 
40 Ibid. s.33 
41 Ibid. s.36 
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In order to interpret and represent a body of records lacking a meaningful internal structure, 

archivists need to think of original order instead as a top-down approach. Rather than being 

concerned with identifying and preserving the existing relationships between and among records, 

archivists should analyze and imagine the possible relationships between records and activities. 

Based on an understanding of these external relationships, archivists then effectively create the 

internal relationships of a fonds by putting the records in the most appropriate place(s) to reflect 

the development of the specific activities that gave rise to them and/or the subsequent activities in 

which they were involved.42 

 

Mehans metod är ”konceptuell”. Den förhåller sig till en föreställd ursprunglig ordning i 

en mer abstrakt, relationer bemärkelse. Man kan anklaga det för att vara en återgång till 

pertinensprincipen (och kanske är det på sätt och vis detta) men kanske snarare är den 

ett tänkande med rötter i processbaserad redovisning i hur den förhåller sig till 

relationen mellan bestånd och arkivbildare. Följande utdrag summerar de breda linjerna 

i hennes förhållningssätt: 

 
As a top-down approach to interpreting and representing a body of records, the concept of original 

order no longer operates as a strict guideline to be followed, but rather as a conceptual framework 

for analyzing records. As such, it focuses attention on the relationships between records and 

activities.43 

 

Istället för att fördjupa mig i hennes förslag vill jag istället försöka utvinna analytiska 

poänger när det kommer till att förstå personarkiv och vilka svårigheter de generellt 

bereder arkivarien. För att sammanfatta vad jag tar med mig från Mehaan: Mehaan 

bekräftar Grass analys att personarkivets bildning oftast är sporadisk. Dess ordning och 

innehåll när inkommet till institutionen är manipulerad eller störd, eller ibland 

intetsägande. Personarkivet bevaras med en användare i fokus som inte är eller 

representerar arkivbildaren, eller har en direkt bruksrelation till handlingen, vars 

bevaringsvärde primärt är informationsvärde. Den ursprungliga ordningen, om så 

konceptuell eller fysisk, tjänar här till kontextualitet snarare än evidentialitet. 

Avsaknaden av bevisvärde tillåter sålunda visst våldförande på den interna 

ordningsprincipen i dess klassiska bemärkelse utan större ”värdesförlust” för arkivet. I 

vilken mening detta är något som den av mig studerade institutionen är beredd att skriva 

under på återstår att se. 

                                                 
42 Mehaan 2010 s.36 
43 Ibid. s.36 
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I:V:VII. Delsammanfattning 

Vad tycks vara de huvudsakliga linjerna i den tidigare forskningen? Vad utmärker 

personarkivet? 

 

- Avgränsningssvårigheter. Personarkivet tenderar att lida av svårigheter att 

avgränsas, delvis mot andra enskilda arkiv men också mot andra personarkiv. Beroende 

på om man förstår arkivbildning utifrån aggregation eller skapande, samt om en 

distinktion görs mellan handlingar där personen agerar i ”officiell kapacitet” om så i 

offentliga sammanhang eller yrkesmässigt, och handlingar uppkomna i en 

”personlig”/”privat” sfär. 

 

- Personarkivets arkivbildning är oreglerad och ostrukturerad. Den följer inga 

givna mönster, och de mönster som finns behöver inte nödvändigtvis reflektera någon 

bakomliggande tanke. Det innebär också en stor bredd och variation av handlingar, samt 

att det ofta gallrats i, ibland medvetet med särskilda syften. 

 

- Benägenheten hos personarkiv att splittras och spridas ut försvårar ytterligare 

avgränsnings- och ordningsarbetet då de tenderar att inkomma till arkivinstitutionen i 

delar eller etapper. 

 

- Inom den anglofona appraisal-teorin tenderar generellt personarkivet förstås 

sakna eller endast ha begränsat bevisvärde. Dess huvudsakliga bevaringssyfte och värde 

består i dess historiska/informationsvärde. Implicit eller explicit är detta värde främst 

för forskning och forskare, varvid denna grupp torde premieras vid appraisal, och 

rimligtvis också ordning. 

 

o Till följd av det begränsade bevisvärdet följer att vissa grundläggande 

principer om ursprunglig ordning kan ifrågasättas när dessas primära ändamål är att 

säkerställa bevisvärdeskvaliteten hos beståndet. 

o Ytterligare en följd är att forskningsfokus tenderar att påverka urvalet, varvid 

arkiv från särskilda personer som antingen allmänt hålls för att vara betydande eller 

hålls för intressanta av dominerande teoribildningar och strömningar inom tiden 
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premieras. Urval och gallring, likt arkivbildning, tenderar att göras mer eller mindre 

oreglerat eller följer endast mycket lösa instruktioner. 

Samtliga av dessa personarkivets karakteristika i den i detta avsnitt behandlade 

tidigare arkivteorin har två genomgående tendenser: Den första är att personarkivet 

ständigt definieras mot en annan sorts arkiv, vanligtvis förvaltningsarkiven, och 

merparten av dess utmärkande drag får sägas vara ”negativa” i bemärkelsen att deras 

egenart kommer sig ur vilka egenskaper som personarkivet inte delar med de 

förvaltningsarkivariska idealtyperna. De flesta distinkta ”positiva” egenskaperna som 

beskrivs kommer till följd av avvikelse från en generell arkivarisk standard. Bland 

övriga arkiv utmärks de i teorin sålunda först och främst genom sina avvikelser.  

Den andra tendensen är att få av dessa utmärkande egenskaper är verkligt unika för 

personarkivet som sådant, utan kan i olika grad uppträda hos handlingar och bestånd 

från nästan alla sorters arkiv. Även om somliga författare bestämt definierar 

personarkivet genom att binda det till en särskild person, antingen genom skapande eller 

aggregerande, är frågan hur pass konsekvent detta verkligen motsvarar vad som i 

praktiken kommit att kallas personarkiv. 

Utöver det generella ontologiska problemet i att ständigt definiera och förstå något 

utifrån vad det inte är, får dessa mönster sägas ha särskild betydelse för denna uppsats. 

Jag lotsar sålunda omgående läsaren till nästföljande avsnitt för förklaringen varför… 

 

II. Teori och Metod 

II:I. Teori 

Detta är en studie om orenhet och ordning, och om hur dessa två fenomen omistligt 

kräver varandra för att kunna existera. Som redan presenterat i uppsatsens inledning 

utgår denna studie från Mary Douglas teori om renhet och orenhet. Dess funktion i 

undersökningen är att förse ett ramverk inom vilket vi kan förstå och föreställningar om 

ordning och oordning, som därefter tillåter identifierandet av oordning och de regler 

efter vilka det uppstår i den specifikt studerade kontexten – d.v.s. personarkiven och 

deras förteckningar – och hur det åtgärdas. 

 

II:I:I Teorins historiska sammanhang 

När en teori lånas från en främmande disciplin kan det vara vist att för läsarens räkning 

ge en översikt över det sammanhang den ursprungligen formulerats i, och vilka frågor 
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den ursprungligen ämnade besvara. För även om Mary Douglas klassiker Renhet och 

fara (Purity and Danger) från 1966 handlar om ordningshållande i vidaste bemärkelse 

har den ingen direkt relation till arkivvetenskapen, och den arkivariska traditionen var 

inte hennes studieobjekt. I akten att överföra teori interdisciplinärt medföljer alltid vissa 

risker, och därav bör läsaren själv ges möjligheten att bedöma om valet av teori och dess 

tillämpning klaffar med undersökningen och dess mål, en möjlighet som bäst ges genom 

att översiktligt beskriva teorin såsom den tillämpades av dess egen makare i sin 

hemvetenskap, i detta fall antropologin. 

Douglas teori formulerades som tidigare nämnt i polemik mot den dessförinnan 

förhärskande brittiska synen på tabufenomenet. Denna syn härledes från Robertson 

Smith till James G. Frazer, vars extensiva författarskap kanske mer hade stilistiskt snille 

än god forskning och analys att tacka för sina framgångar. Douglas placerar Frazer i en 

långtgående äldre tradition av att hierarkiskt försöka rangordna eller tillämpa ett 

pseudo-evolutionärt utvecklingstänkande på vidskepelse, magi, religion och 

trosföreställningar. I den primitiva religionen – som för Frazer kanske främst ter sig som 

systematiserade vidskepelser – ansåg den Frazerska traditionen inte att någon 

distinktion mellan orenhet och helighet gjordes.44 Då Den gyllene grenen står i 

uppsatsförfattarens bokhylla kanske det är lika väl att låta Frazers egna ord uttrycka 

saken: 

 

Oss förefalla dessa lika grupper ofantligt vitt skilda till karaktär och innebörd; somliga skulle vi 

kalla heliga, andra skulle vi snarast anse såsom orena och besmittade. Men vilden gör ingen 

moralisk distinktion mellan dem. Begreppen helighet och besmittelse hava ännu icke 

differentierats i hans föreställningsliv. För honom är det gemensamma draget hos alla dessa 

personer, att de äro farliga och stadda i fara; den risk, för vilken de äro utsätta och utsätta andra 

människor, är av det slag, som vi skulle kalla en andlig, och därför rent inbillad fara. Den är 

emellertid icke mindre verklig, därför att den är inbillad. Inbillningen påverkar människan på ett 

lika reellt sätt som gravitationen gör, och kan döda henne lika säkert som en dosis blåsyra. Att 

avskilja dessa personer från den övriga världen, så att den fruktade andliga faran varken skall 

kunna nå dem eller sprida sig från dem, är syftet med de tabun, vilka de skola iakttaga.45 

 

                                                 
44 Douglas, Mary, Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo, Routledge, London, 2002[1966] s.1-35. 
Man kan fråga sig huruvida Douglas urskiljningslösa kritik mot Frazer verkligen var helt rättvis. Beaktar man hans 

bakgrund som klassicist framstår vissa av hans slutsatser mindre märkliga (vilket förvisso inte urskuldar misstaget att 
förstå dem som universella). Utifrån det mycket tvetydiga romerska sacer blir tanken att den primitiva religionen inte  
skiljde heligt från orent mindre märklig. Douglas uppvisar själv kunskap om detta begrepps tvetydiga innebörd (s.10) 
men utvecklar aldrig hur detta borde förstås eller vilka följder det får för hennes egen teoribildning.  

45 Frazer, James G., Den gyllene grenen. Studier i magi och religion, 3. [dvs 4.] utg, övers. Ernst Klein. Natur och kultur, 
Stockholm, 1994 s.268. 
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Orenhet bör här alltså inte förstås i någon klinisk medicinsk bemärkelse, eller i termer 

av personlig hygien såsom vi till vardags ofta menar med det. Ej heller Douglas förstår 

orenhet på detta vis, även om hennes orenhetsbegrepp inbegriper likväl sådana 

uppfattningar av orenhet. Den förbryllning som Frazer förstår att ”vildens” 

föreställningar om förbud kan inge hos den västlige åskådaren känns igen redan i tidiga 

missionärers beskrivningar av infödda befolkningar vars världssyn och vanor tycktes 

domineras av irrationella rädslor.46 Den som synar Douglas tes kommer emellertid att 

inse att de endast tycks sig så av att vi inte är bekanta med dem – eller mer bestämt av 

vår bekanthet med följderna av att inte följa dem. De blir sålunda inbillade faror såsom 

Frazer uttrycker det, men inte p.g.a. deras ”andliga” föreställningsgrund. Liknande kan 

sägas om stor del av våra egna normer kring hygien när vi väl betraktar dem genom 

Douglas lins.  

 

II:I:II. Profant förorenande (Secular defilement) 

Den renhet och orenhet som den teoretiska strid Douglas bok öppnade handlade om var 

sålunda inte en fråga om hygien i klinisk bemärkelse, vare sig för Frazers parti eller 

Douglas själv. Men vad för renhet och orenhet är det egentligen som åsyftas? Frazer 

ovan likställde orenhet med föreställd fara och besmittan. Douglas motsäger inte detta 

och teorin som sådan omfattar och förklarar flera fall där smuts och fara intimt 

sammanbinds, men relationen är inte en stricto sensu förklaring av Douglas förståelse 

av orenhet. För att förstå vad orenhet omfattar måste vi först syna vårt egna 

förhållningssätt till fenomenet. Vi föreställer oss gärna att våra egna renlighetsregler 

grundas i någon sorts upplyst medicinsk materialism. På samma vis har mången 

antropolog och komparativ religionsvetare ofta hemfallit åt samma ådra i sin vilja att 

förstå renlighetsregler i primitiva och äldre samhällen; Leviticus kostregler tycks i 

synnerhet ha fallit offer för denna medicinska materialisms rationaliseringar, något som 

Douglas misstänker rotar sig i det faktum att den tillhör Bibelns (om än gamla 

testamentets) böcker, varvid de evolutionärt sinnade religionshistorikerna önskade 

påvisa att här inte rörde sig om primitiva tabun och rena vidskepelser. Lika mycket som 

Douglas motsätter sig den Frazerianska tabutanken invänder hon mot den medicinska 

materialismen. För även om många renlighetsregler kan rationaliseras som hygieniskt 

sunda enligt modern medicin är det sällan de förstås och föreskrivs i enlighet med 

                                                 
46 Douglas 2002 s.1 
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modern medicinsk förståelse, eller ens på medicinska grunder alls.47 Häri ser Douglas 

huvuddistinktionen mellan modernt renhållande och ”primitiva” eller äldre samhällens 

motsvarigheter. När den senare rotar sig primärt i en religiös föreställningsvärld (vilket 

inte betyder att renhållningsreglerna som sådana är verkningslösa) har de västerländska 

renlighetsreglerna till större del sina rötter i en fixering vid patogena organismer, d.v.s. 

bakterier. Skillnaderna är emellertid mindre än likheterna, inte minst då stora delar av 

vad Douglas skulle förstå som våra renlighetsregler har relativt lite med klinisk hygien 

att göra. Vidare är sällan vår fixering vid bakterier och dess inflytande på våra 

hygienregler alltid korrekta, och är ett moment som i sökandet efter orenhetens kärna 

väl kan abstraheras bort. När detta görs framträder en annan bild.48 

 

If we can abstract pathogenicity and hygiene from our notion of dirt, we are left with the old 

definition of dirt as matter out of place. This is a very suggestive approach. It implies two 

conditions: a set of ordered relations and a contravention of that order. Dirt then, is never a unique, 

isolated event. Where there is dirt, there is system.49 

 

Smuts kan sålunda förstås som en sideffekt av ett systematiskt ordnande och 

klassificerande av materia och ting i ett system som frånstöter sig vissa element. Till 

smuts hör utöver det uteslutna utan även det malplacerade. Det klassiska exemplet är 

mat, som på en talrik inte är smuts, men på kläder är det. För att ta ett annat av Douglas 

egna exempel, så kan man även inläsa i obekvämheten i att placera ett par använda skor 

på ett bord efter samma dynamik. Det är osannolikt ohygienskt i flesta fall, men 

uppfattas inte desto mindre som nedsmutsande och ordningsstörande.50 Vad som är 

smuts är sålunda relativt till var tingen befinner sig och hur de ordnas. Det ovan 

hängande blockcitatet är det närmaste Douglas erbjuder en bestämd definition för vad 

hon betraktar som orenhet, men det omfattar långt ifrån teorins fulla räckvidd och 

komplexitet, även om den antyder grunddragen. Douglas presenterar flera 

undersökningsobjekt och argument vilka sammantaget konstruerar en bild av renhet och 

orenhet. Man måste sålunda utifrån flera exempel och moment i texten sammansätta den 

större bilden. Vissa partier är emellertid mer direkta än andra: 

 

  

                                                 
47 Douglas 2002 s.35-43 
48 Douglas 2002 s.44 
49 Douglas 2002 s.44 
50 Douglas 2002 s.44f 



24 
 

As we know it, dirt is essentially disorder. There is no such thing as absolute dirt: it exists in the 

eye of the beholder. If we shun dirt, it is not because of craven fear, still less dread of holy terror. 

Nor do our ideas of disease account for our behaviour in cleaning or avoiding dirt. Dirt offends 

against order. Eliminating dirt is not a negative movement, but a positive effort to organize 

environment.51 

 

Ovanstående utdrag fångar ett mycket centralt element i Douglas tes, att borttagandet av 

”smuts” och ”förorening” innebär ett organiserande av elementen. Douglas går t.o.m. så 

långt att hävda att det är en direkt skapande akt, en ordningsskapande sådan: 

 

In chasing dirt, in papering, decorating, tidying, we are not governed by our anxiety to escape 

disease, but are positively re-ordering our environment, making it conform to an idea. There is 

nothing fearful or unreasoning in our dirt-avoidance: it is a creative moment, an attempt to relate 

form to function, to make unity of experience.52  

 

Utifrån detta säger det nästan sig självt att smuts aldrig kan existera i isolation: 

 

It cannot occur except in view of a systematic ordering of ideas. Hence, any piecemeal 

interpretation of the pollution rules of another culture is bound to fail. For the only way in which 

pollution ideas make sense is in reference to a total structure of thought, whose keystones, 

boundaries, margins and internal lines are held in relation by rituals of separation.53 

 

Vilka idéer och ordningar är det egentligen som här talas om, de system som Douglas 

hänvisar till som all orenhet definieras genom? Det system som alltid finns där det finns 

smuts är inte nödvändigtvis ett sådant, även om gränserna inte alltid är lätta att dra. 

Vanligtvis kan man tala om att det existerar två nivåer av symbolisk ordning utifrån 

vilken vår uppfattning av smuts styrs, en privat och en generell. Douglas svagaste punkt 

får sägas vara att precisera exakt vad de symboliska system efter vilka smuts avgörs är. I 

sin förklaring vandrar hon in i kognitionspsykologins territorium: uppfattandet av 

omvärlden styrs till stor del av s.k. schemata ett mönsteridentifierande system som 

redan förutbestämmer vad åskådaren uppfattar och finner relevant efter intresse och 

tidigare förkunskaper. Det som är tvetydigt i schemat tenderar att försöka harmoniseras, 

det som skär sig med det avfärdas. Smuts är alltså ofta det som inte effektivt kan 

                                                 
51 Douglas 2002 s.2 
52 Ibid. s.3 
53 Ibid. s.51 
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kategoriseras: ”defined in this way, it appears as a residual category, rejected from our 

normal scheme of classification.”54 

Det avvikande och icke-klassificerbara kan inlemmas i den befintliga ordningen, men 

det kräver i regel viss omarbetning  eller ett utökande av de kategorier vi förstår 

fenomen med. Till detta följer att vi blir allt mer trygga och bekväma i systemet, och 

därmed framväxer med tiden en konservativ tendens; den säkerhet som förståelsen av 

omvärlden ger låter vi oss ogärna frånryckas: obekväma fakta och intryck kan avfärdas 

eller omtolkas (eller förvrängas) för oss så att de konformerar i högre utsträckning med 

tingens föreställda ordning. Renheten är förändringens, tvetydighetens och 

kompromissens fiende. Man bör dock inte hårdra detta till att alla möten med anomalier 

och otydligheter nödvändigtvis är obehagliga upplevelser. 

Anomalin och tvetydigheten visar sig högst värdefulla för den som vill kartlägga och 

förstå de kategorier och symboler som styr ordningen: när något inte låter sig enkelt 

klassificeras klarnar också konturerna för de kategorier som inte förmår uppfånga 

tinget.55 Inget av dessa mentala klassificeringssystem lever emellertid isolation: vår 

omvärldsförståelse är lika mycket nedärvd, lånad och påverkad från andra som från våra 

egna erfarenheter. Gemensamma klassificeringssystem utgör i Douglas en av de 

viktigaste sammanbindande kitten i kulturer. Den enskildes klassificeringssystem är 

föränderligt och flexibelt jämfört med kulturernas. Deras allmänhetliga karaktär gör 

dessa kategorisystem mer rigida. Detta skapar problem då alla scheman av det 

diskuterade slagen – vare sig de är privata eller allmänna – kräver något sätt att 

konfrontera anomalierna och avvikelserna, vilket vanligtvis tycks ta sig uttryck genom 

någon sorts ritualer – kollektiva eller i allmän föreställning ”standardiserade” 

handlingar.56  

En sådan handling skulle Douglas kalla ritual – men det är ett begrepp med något 

vidare innebörd för henne än detta. Då hennes syn på ritual i mycket formulerats i 

polemik mot den frazerianska-evolutionära synen på magi som ett primitivt förstadium 

till religion blir prioriteringarna i gestaltningen formade av detta, vilket leder till en viss 

spretighet i hur hon använder begreppet. Ritualer har många funktioner. Delvis befäster 

de sociala relationer (och är för detta oumbärliga). Detta är dock bara en dimension av 

ritualernas funktioner. De är instrument med vilken upplevelsen av världen och minnet 

kan kontrolleras. Den kan på sätt och vis ses på som ordningens befästare, antingen 

                                                 
54 Douglas 2002 s.45 
55 Ibid. s.46f 
56 Ibid. s.48f, 78ff 
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kognitivt, symboliskt eller konkret.57 På så vis samspelar den med och fyller en 

komplementär – ibland formande – roll till de scheman och symboliska ordningar vi 

förstår världen genom: ”[…] ritual focusses attention by framing; it enlivens the 

memory and links the present with the relevant past. In all this it aids perception. Or 

rather, it changes perception because it changes the selective principles.”58 Som 

korrigerare av störd ordning blir ritualen ofta retroaktiv och rent symbolisk.59 Det torde 

av den symboliska ordningens många tänkbara former och oräkneliga vis att störas på 

att dess generella funktion kan sägas vara korrigerande i allmänhet, om så i föreställning 

eller praktik. Synar man exemplen framstår tydligt att ritualerna, likt de ordningar som 

vi förhåller oss till världen genom, kan röra sig på ett personligt såväl som generellt 

socialt plan. Det beror helt på vilka praktiska ändamål de tjänar till.60 

Avslutningsvis vill jag återvända till smutset för några ytterligare ord om upplevelsen 

av det. För även smutsen kan under rätt villkor sägas ha en plats i ordningen. Douglas 

uppfattar att förståelse och förhållande till i ett system vanligtvis genomgår två steg:   

Till en början upplevs skräp eller smuts som något som påtagligt befinner sig på fel 

plats, och utgör på så vis ett hot mot god ordning. Douglas noterar här något mycket 

intressant: 

 

At this stage they have some identity: they can be seen to be unwanted bits of whatever it was they 

came from, hair or food or wrappings. This is the state at which they are dangerous; their half-

identity still clings to them and the clarity of the scene which they obtrude is impaired by their 

presence.61 

 

Men med att de förmultnar, pulveriseras eller på annat vis görs icke-igenkännbart blir 

det avfärdade en mer ”renodlad” form av smuts, och är på detta vis inte lika hotfullt för 

åskådaren eller systemet. Tvärtom har det ickedifferentierbara ofta en plats, vanligtvis 

någon sorts sophög eller motsvarande. Att peta runt i det är inte nödvändigtvis alltid 

bekvämt, särskilt då närgångnare undersökning av skräpet riskerar återvitalisera delar av 

dess ”identitet”. En skräphög av detta slag kan inte göras oren, och är – såvida den inte 

                                                 
57 Douglas 2002 s.77-80 
58 Ibid. s.79 
59 Ibid. s.83 
60 Ibid. s.77-83 
61 Ibid. s.197 



27 
 

befläckar något annat – heller inte oren.62 ”Where there is no differentiation, there is no 

defilement.”63 

Strävan efter renhet eller ordning skapar sålunda i slutändan oundvikligen också 

smuts: all smuts ursprung är i slutändan följden av ett försök att skapa ett system av 

(inom sig självt) logiska, icke motsägelsefulla kategorier. Upplevelsen av omvärlden är 

bara manipulerbar till en gräns. I slutändan är alla försök att ordna oundvikligen 

benägna att leda till någon sorts motsägelse. Detta relaterar mer till vår erfarenhets och 

vetandets gränser än någon logisk omöjlighet, samt vår oförmåga att styra skeendena. 

Vidare kommer vi att behöva hantera huvudverken som följer närhelst det som inte bör 

finnas eller givits plats i ordningen trots dess icke-status förr eller senare kommer på 

besök. 64 Arkivarien känner denna situation allt för väl. 

 

II:I:III. Douglas omsatt i arkivariskt tänkande 

 

Dirt is essentially disorder. 

 

På vilket vis är Douglas idéer nyttiga att ta in i ett arkivariskt sammanhang? Jag ser flera 

skäl. Förnämst är hur det förser ett instrument med vilket vi kan syna arkivteorins 

ordningsskapande från utsidan med. Den förser en heuristisk dimension till 

arkivarbetets ordningsskapande, och tillåter generaliserande problemformuleringar 

oberoende av vilka ordningssystem som en arkivinstitution tillgriper. Den är också 

överlägsen den biblioteksvetenskapliga katalogiseringstoerin för detta då den inte 

begränsar sig till särskilda bestämda moment i ordningsskapandet: den kan utöver de 

scheman och formaliserade klassifikationerna också uppfånga och beskriva ordning och 

smuts inom ramarna för ej formaliserade eller reglerade praktiker, och tillåter detta även 

i system som saknar någon närmare medvetenhet om hur de klassificerar och 

kategoriserar tingen. 

Ur Douglas perspektiv måste arkivarieyrket som sådant förstås som ett rituellt system 

med syfte att ordna arkiven efter en symbolisk ordning. För vad är arkivarbete om inte 

ett skapande och korrigerande av en föreställd ordning? Tar man principen om den 

ursprungliga ordningen bokstavligt (vilket ytterst få arkivarier förefaller göra) blir 

tanken att personarkivet skulle vara i behov av ordning eller kaotiskt på sätt och vis 

                                                 
62 Douglas 2002  s.197f 
63 Ibid. s.198 
64 Ibid. s.200f 
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motsägelsefull. Mehaans idé om att ersätta den ursprungliga ordningsprincipen med en 

princip för konceptuell ursprunglig ordning har på samma vis något motsägelsefullt 

över sig: i slutändan är alla ursprungliga ordningar konceptuella. Den gemene arkivarien 

respekterar en ordning som sällan fullständigt existerar då den kräver ingrepp för att 

fullt stämma. Sålunda existerar i alla arkiv där någon sorts ingrepp gjort en föreställning 

om någon sorts högre ordning, även om arkivet inte alltid perfekt konformerar med det. 

Personarkivet som sådant är en avvikelse från en generell uppfattning om vilka 

egenskaper som förväntas finnas hos ett arkiv. Samtidigt är få av de avvikelser som 

utmärker det unika för personarkivet som sådant. För konservativ arkivteori är 

personarkiven i det närmaste en vederstyggelse, och de egenskaper som delas med 

organisationsarkiven gör dem endast till någon sorts halvarkiv, en skev parodi. Det blir 

här en fråga om oklar differentiering: utan att besitta fulla arkivariska kvaliteter 

uppvisar de emellertid tillräckligt många likheter och för arkiven klassiska egenskaper 

för att utmana den symboliska ordningens tydlighet, och måste därför avfärdas. Senare 

teori efter Jenkinson  har varit mindre skeptisk, men välkomnandet av avvikelsen in i 

arkivet medförde som visat sina egna problem. Arkivväsende i Sverige såväl som 

utlandet får nog sägas vara tämligen befästa i gamla praktiker och teorier, och de 

svårigheter som arkivteorin beskriver finnas vid ordnandet och förtecknandet av 

personarkiv tycks vara en följd av detta, att personarkivet fortsatt att bedömas och 

förstås efter ett ramverk anpassat för andra arkiv. 

Avsaknaden av väl utarbetade standarder och teori för hur personarkivet skall 

hanteras betyder inte att praktiker inte existerar, men frågan som återstår är hur dessa 

har utvecklats, och i vilken utsträckning de vidgar och tänjer på rådande uppfattningar 

om arkiv och arkivkaraktär eller försöker arbeta sig runt de element som skapar 

problem. För att emellertid kunna göra detta måste dessa ordningar identifieras, och likt 

Douglas med sina fallstudier illustrerar är det effektivaste viset att studera en 

främmande ordnings grunder att studera vad den håller för typiskt resp. avartigt och 

avvikande, varvid de ofta lösa och otydliga kategorierna framträder. Detta torde även 

gälla för de förteckningsscheman, ordningsideal och förteckningspraktiker som används 

av den studerade institutionen. Om dessa skisserade idealtyper sedan jämförs med 

faktiska arkiv blir gränsdragningen mellan kategoriernas verkliga innehåll tydligare, 

och, viktigast, så framträder de mångtydiga orenheterna och deras hantering, och med 

det var kategoriernas bristfällighet ligger, och i hur de hanteras vilka ändamål ordningen 

tycks tjäna. Den huvudsakliga funktionen i de arkivariska ordningarna tenderar vara 
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överskådlighet och framkomlighet bland handlingarna, som i sin tur stöter på patrull av 

arkivväsendets huvudfunktion: bevarande av information, därmed också kontextuell 

sådan. Det finns naturligtvis inget givet sätt att göra detta på, varav de lösa ordningar 

som studeras inte får tas för givna som självklara för ordnandet av personarkiv. Det hela 

relaterar till de ändamål som ligger till grund för arkivets sparande, och den typ av 

information och kontexter som arkivarien värderar beståndet ha. I ordnandet torde 

därmed sägas en andra evaluering göras efter den första värderingen om vad som skall 

förvärvas/sparas och rensas. När en ordning konstrueras eller rekonstrueras, likt Fisher 

också antyder, premieras en typ av handlingar och sammanhang som reflekterar en 

särskild bild av vad som gör en god ordning i den särskilda arkivtypen.  

 

II:II. Metod 

Det säger av tidigare avsnitt nästan sig självt att detta är en kvalitativ undersökning. 

Man kunde måhända försöka besvara uppsatsens andra frågeställning om förvärvsprofil 

genom kvantitativa studier, men omfattningen av ett sådant arbetet jämfört med 

resultetens troliga knapphet ställer frågan om en sådan undersökning vore meningsfull. 

Vidare skulle det inte direkt spegla det jag söker besvara. När man söker efter idealtyper 

och idealiska ordningar betyder det inte att dessa återspeglas i majoriteten av verkliga 

bestånds utseende och karaktär. En kvantitativ studie skulle sålunda vara mer talande 

för vad RA får in och godkänner snarare än vad den egentligen föreställer sig vara det 

idealiska arkivmaterialet. Gränsdragningssvårigheter skulle också innebära att värdet på 

en kvantitativ studie av förvärvsmönster skulle vara högst tveksamma, inte minst när 

den andra frågans syfte betänks: den ämnar i slutändan bana vägen för uppsatsens tredje 

och fjärde fråga. Målet med denna undersökning är ytterst att förstå ordnande- och 

förteckningspraktiker. Hur går jag då till väga? 

 

II:II:I. Intervjuer 

Bristen på intern dokumentation och rutinbeskrivningar innebär att intervjuer kommer 

utgöra en nödvändig del av undersökningen, i synnerhet vid besvarandet av uppsatsens 

första och andra frågeställning. Jag väljer för detta en öppen intervjuteknik där jag 

snarare introducerar ämnen som jag låter de intervjuade tala om efter egen tolkning, 

med eventuella följdfrågor för precisering och kontrollfrågor för att se om min tolkning 

av vad de intervjuade menar är rimlig. I den utsträckning det finns täckning därför i 
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form av tillgängliga dokument kopplat till intervjuämnet – såsom förvärvspolicy och på 

institutionen brukad teoretisk text (Martin Grass) – använder jag dylika som 

utgångspunkter.   

Vid urval av intervjuobjekt har jag begränsat mig till två personer, delvis då jag 

hänvisades till dessa vid kontakt. I samband med att avdelningen för enskilda arkiv 

omvandlades till en s.k. ”process” blev antalet arkivarier som sysselsatte sig med 

ordnande och förtecknande endast två. Från processansvarig Katalin Gere framkom att 

arkivarien Lena Ånimmer är den som i nuläget står för huvudsaken av ordnade och 

förtecknade av just personarkiv, varmed de frågor som berörde ordnande och 

förtecknande i huvudsak disskuterades med denne.65 Det relativt ringa antalet 

intervjuade kommer delvis av de fåtalet personer som arbetar med enskilda arkiv på 

riksarkivet idag, men också av att intervjuerna främst utgör ett markberedande 

komplement och analysverktyg för de dokumentstudier som de följs av.  

 

II:II:II.  Dokumentstudier 

Huvuddelen av denna undersökning utgörs av en dokumentstudie stödd på de tidigare 

genomförda intervjuerna. Genom att jämföra arkivförteckningar ämnas mönster i hur 

handlingar ordnas och kategoriseras utrönas, vilka instrument och metoder som används  

för att differentiera handlingarna och deras kategorier, samt var och när 

gränsdragningsproblem infaller, samt vilka mönster som dessa uppvisar. 

Förteckningsstudien söker först etablera vilka kategorier och strukturer som är 

stabilast och mest återkommande i förteckningarna, och vilka som uppvisar störst 

variation och inkonsekvens. Orenhet i detta fall är det som antingen är odifferentierat i 

den grad att det inte har någon given plats eller konsekvent ordningsprincip bakom sig, 

samt det som inkräktar på vad som framstår som mer etablerade kategorier och 

avgränsningar. Hanteringen av gränsfall måste därefter synas för att se om mönster 

existerar i var dessa hamnar och hur de hanteras i relation till förteckningens och 

beståndens utseende i stort, varefter konturerna till ett större ”system” av ordning kan 

utrönas, och grunderna för vad som i Douglasiansk bemärkelse utgör smuts kan isoleras 

och analyseras. 

För urvalet av studerade arkiv tillgriper jag två skilda, ibland sammanfallande 

principer: den första är att syna de arkiv som i intervjusammanhang anges som exempel. 

Jag har här även bett om att få både vad den intervjuade fann vara ”typiska” personarkiv 

                                                 
65 Intervju med Katalin gere 16-03-2015 
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och otypiska visade för mig. Detta vill jag mena är en utifrån teorin fruktbar metod, då 

den generella hållningen till ordning – symbolisk eller konkret – i grunden är intuitiv. 

Den som upplever oordning eller ordning, typiskhet och avvikande, behöver inte besitta 

någon större medvetenhet om grunderna där för eller kunna motivera den. Detta hindrar 

naturligtvis inte att man ställer frågor.66 Ytterligare stickprov valdes från den skriftserie 

kallad EB-nytt som utgavs årligen av riksarkivet fram tills 2010 då enheten för enskilda 

arkiv upphörde och ersattes med en ny organisation, samt en nedminskning av antalet 

arkivarier vilka heltidssysselsattes i arbetet med enskilda arkiv. Då dessa texter ämnar 

väcka intresse för särskilda arkiv är det rimligt att utgå från att de i huvudsak är arkiv 

som betraktas hålla en relativt hög eller acceptabel standard i termer av ordning och 

förteckning. Här begränsar jag mig till nummer från 2000-talet.  

Samtliga använda och hänvisade till förteckningar, med möjliga undantag av enstaka 

äldre, finns allmänt tillgängliga på riksarkivets nationella arkivdatabas, varför denna 

text inte har några förteckningar som bilagor. 

 

II:III. Operationaliserade begrepp 

Douglas teori om ordning och smuts utgör den genomgående analytiska perspektivet i 

förteckningsstudierna, och även om jag redogjort för den ovan erbjuder jag här några 

kondenserade förklaringar av ett antal begrepp som jag lyft eller operationaliserat från 

Douglas teori, och som kommer att förekomma frekvent i uppsatsen. 

 

II:III:I Smuts/skräp 

Handlingar, ibland hela grupper av dem, som av en eller annan anledning inte tycks ha en 

etablerad eller tydlig plats i förteckningar/arkivets ordning efter rådande praktik, eller som 

lämnat denna plats i det särskilda exemplets fall. Det åsyftar också det som inte tycks låta 

sig differentieras. 

 

II:III:II Differentiering 

Differentiering kan förstås som urskiljbarhet eller i verbform att göra något urskiljbart i 

förteckningen/ordningen. En differentierad handling eller grupp handling kan skiljas från 

andra handlingar och identifieras vad det är. Detta kan göras på flera vis, t.ex. genom att ge 

dem särskilda serier namngivna efter hur de förstås skilja sig från övriga handlingar (och 

                                                 
66 Detta är inte en explicit formulerad slutsats i Douglas text, men en som är tydligt implicit för den som synar de 

exempel som tillgrips och hur Douglas väljer att förklara dem. 
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förenas internt) eller genom att beskriva en enskild handling eller grupp handlingar i 

anmärkningsfältet. Kort sagt: görandet av något distinkt eller avskilt från andra delar av 

arkivet. 

 

II:VI:III Residual Category 

Smuts är enligt Douglas en sådan, en kategori som definieras av att dess innehåll inte är 

differentierat eller saknar plats i de övriga kategorier som tingen betraktas kunna indelas i. 

I mitt fall talar jag om det i bemärkelsen sophögen: en plats i arkivet där det enda som 

hamnar förenas av att de inte har någon annan naturlig eller bekväm hemvist. Sökandet av 

en sådan är ett givet inslag i studien av orenhet i arkiv, men det finns också andra vis att 

göra sig av med och hantera smuts. 

 

 

III. Om förvärv 

Den som vill studera en arkivinstitutions ordnande- och förteckningspraktiker tjänar på 

att först försöka få en uppfattning av institutionens förvärvsverksamhet. 

Arkivinstitutioner begränsar alltid urvalet av vad de förvärvar, ofta efter bestämda 

profiler som kan ha starkt inflytande på förteckningspraktiker. En arkivinstitution som 

specialiserar sig på material av viss typ eller ursprung har ofta skäl att anpassa sina 

förteckningspraktiker efter den sorts material som de i huvudsak behandlar. Betydelsen 

som en förvärvspolicy har kan givetvis också vara trivial; oavsett fallet förutsätts för att 

konstatera hur eller om förvärvsprofilen kan påverka förteckningspraktiker, i detta fall 

för personarkiv, en insyn i hur förvärven går till och vad som förstås som 

förvärvsvänligt. 

Oavsett vilka bestånd riksarkivet betraktar som personarkiv och vad de innehåller så 

begränsas urvalet av en process som föregår beståndets klassificerande och 

förtecknande. Processen inleds vanligtvis av den donerande eller deponerande parten 

som erbjuder riksarkivet det arkivmaterial den föreställer sig kan vara av intresse, 

varefter en arkivarie far ut för att bedöma huruvida materialet är värt att förvärva, samt 

diskutera villkoren för dessa. Förvärvsavtalet måste som sista led godkännas och 

undertecknas av riksarkivarien.67 

  

                                                 
67 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
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III:I. Förvärvspolicyn för enskilda arkiv 

Urvalet av förvärvade enskilda arkiv grundar sig åtminstone i teorin i den 

förvärvspolicy för enskilda arkiv som antogs 2013-11-15 av riksarkivarien tillsammans 

med processansvarig för enskilda arkiv, Katalin Gere (se bilaga 1).68 Den som granskar 

dokumentet närmare finner en policy som för främlingen är lika otydligt som den är 

anspråksfull, frågorna kring vars innebörd och tillämpning hade kunnat utgjort underlag 

för en uppsats i sig om man beslöt sig för att vara skoningslös vid dess synande. 

Dokumentet förefaller vid första intryck ha inspirerats av macroappraisal-skolan i 

hur den formulerar arkivväsendets viktigaste uppgift som den att ”bevara en allsidig, 

autentisk och relevant dokumentation av samhällsutvecklingen oavsett i vilken sektor 

den har tillkommit.” Deluppgiften i denna strävan som omfattar personarkiv kretsar 

kring förvärv och bevarande av material ”av särskild betydelse för forskning och 

kulturarv”, och urvalet skall vara ”brett och representativt [… ] från hela landet”. 

Kulturarvets centrala betydelse för arkiveringsverksamheten upprepas även i 

dokumentets senare led.69 

Vad för material som faktiskt kvalificerar som förvärvsvärdigt preciseras i fyra 

strecksatser som material som:  

 

[...] bedöms kunna bidra till kunskapsutvecklingen genom att 
de dokumenterar för sin tid 
 
- betydelsefulla, typiska eller unika verksamheter och händelser 
- människors villkor och levnadsförhållanden 
- kulturella yttringar 

- har stor betydelse för människors självuppfattning och identitet.
 70

  
 

 

Förvärvspolicyn avgränsas inte bara av vad arkivmaterialet dokumenterar, dess 

tydligaste punkter får sägas vara mer tekniska. Policyn befaller att överlåtande bör 

föredras framför deposition, varvid detta kan ha styrande effekt på urvalet, samt att 

arkivet inte bör har en onödigt lång eller obestämd tillståndsbeläggning. Den uttrycker 

också att formen av databärare för handlingarna inte skall ha någon betydelse vid 

                                                 
68 Riksarkivets Protokoll: Beslut om förvärvspolicy för enskilda arkiv 2013-11-15. 
69 Samtliga citat ur stycket hämtade från Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv antaget 2013-11-15, s. 1. 
En elektronisk version går att hämta på riksarkivets hemsida: 
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Forvarvspolicy-enskilda-arkiv.pdf 
70 Samtliga citat ur stycket hämtade från Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv s. 1. 
En elektronisk version går att hämta på riksarkivets hemsida: 
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Forvarvspolicy-enskilda-arkiv.pdf 
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värdering, vilket betyder att frågor om hårdvara eller arkivets faktiska bevaringsform 

inte utgör grund för att neka ett bestånd, åtminstone inte utan vidare skäl.71 

Dokumentets mycket vida formuleringar har potential att inkludera nästan varje 

tänkbar handling. Utformades den så för att ge maximal frihet eller finns en mer 

avgränsad, för de utanför institutionen obekant, innebörd bakom policyns ordval? 

 

III:II. Policyns tillkomstgrund 

Vid intervjuerna framkom att policyns korthuggenhet och bristande precision kom av en 

direkt vilja från ovan att korta ned policyn. Ett tidigare ej antaget dokument med 

betydligt större sidomfång låg till förlaga för det som antogs senhösten 2013. Bristande 

precision var sålunda inte en ren fråga om oklarhet över vad man ville inringa, utan 

kodar i någon utsträckning begrepp och idéer med en grad av komplexitet, vars läsare 

på institutionen förväntas förstå den vidare innebörden av. 

Någon officiell policy existerade inte innan den nu rådande. I dess ställe fanns av 

erfarenhet och vana framvuxna generella idéer. Interna skrivelser skall ha funnits med 

formuleringar såsom ”riksintresse” som styrande skäl för förvärv men på det stora taget 

hade förvärvspraktikerna framvuxit relativt oreflekterat. Behovet att formulera och anta 

en policy uppstod under 2010-talets början när de tidigare självständiga landsarkiven 

underställdes riksarkivet. Det hölls för önskvärt att samtliga av dessa riksarkivets nya 

underavdelningar förvärvade enskilda arkiv efter gemensamma linjer, varvid en 

precision av vilka domäner som riksarkivets insamlande bör hålla sig inom ansågs 

nödvändig.72 

 

III:III. Om problem med att fastställa domäner 

Policyns öppnande mening talar inte specifikt om riksarkivet som sådant, utan det 

”samlade arkivväsendet”.73 Det är en formulering vars vikt betonades och sattes i 

relation till ett senare stycke i policyn: ”Riksarkivet strävar efter att fördjupa sitt 

samarbete med den enskilda arkivsektorn grundat på dialog och ömsesidig respekt för 

verksamheternas särart.”74 Vid utformandet av policyn önskade Gere att främja en 

attitydförändring där arkivinstitutioner i större utsträckning skulle bli medvetna om och 

                                                 
71 Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv s. 1-2. 
72 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015 
73 Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv s.1. 
74 Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv s.1. 
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förhålla sig till vad man uppfattar som varandras domäner.75 Viljan uttrycks direkt i 

andra sidans första stycke att tidigare relaterat arkivmaterials institutionella hemvist 

även bör hållas i åtanke vid förvärvsbedömning.76 Skilda institutioner förvärvar arkiv 

självständigt på olika bevekelsegrunder. Tidigare har det ofta inneburit att 

arkivinstitutionernas domäner inte var tydligt avgränsade i förhållande till varandra och 

därmed ibland konkurrerade om liknande bestånd vilket innebar en för användaren ofta 

besvärlig spridning av samma sorts material.77 De tidigare citerade formuleringarna 

uppgavs av policyns makare som en maning att vilja förhindra en fortsatt utveckling i 

samma riktning.78 Till följd därav brukar den första frågan som arkivarien på riksarkivet 

ställer sig själv vid förvärv idag vara om det finns någon annan arkivinstitution som är 

bättre lämpad för materialet.79 Det visade sig dock svårt för någon att precisera, men 

exempelvis författararkiv tenderar att hänvisas till KB.80 

Man skulle naturligtvis av studier av vilka arkiv som skilda sorters material försöka 

inringa en bestämd profil av arkiv, men det vore en styrd av andra arkivs mer 

specialiserade förvärvsprofiler snarare än en distinkt uppfattning av att detta inte skall 

vara på riksarkivet. Betydelse som en sådan av negationer styrd domänavgränsning har 

på förteckningspraktiker är troligtvis låg då den vare sig är medveten eller säger förenar 

bestånden som mottar efter några positiva egenskaper som exempelvis ett schema kan 

utformas efter. Det skulle möjligtvis säga något om eventuella typer av material som 

man inte förväntar sig, och som därmed riskerar bli ”smuts”. Inom ramarna för denna 

undersökning tedde sig inte en sådan studie rimlig av tidsskäl.  Det föreföll istället 

fruktbarare att försöka förstå förvärvsprofilen efter de positiva egenskaper som anges 

för det material som ansågs förvärvsvärdigt och hemma på riksarkivet. 

Att söka ringa in specifikt vilka personarkiv som policyn uppfångar visade sig dock 

vara en besvärlig eller kanske omöjlig uppgift då policyn och tänkandet inte utgick med 

bestämda arkivtyper i åtanke utan enskilda arkiv som en vidare kategori; detta kommer 

sig delvis av vad det är som undergår värdering när arkiv bedöms som intressanta för 

förvärv. Som noterat tidigare är frågan om proveniensens betydelse något som inte 

berörs i planen: värdering skall göras utifrån handlingarnas informationsinnehåll snarare 

än ursprung. Båda intervjuade på detta ämne upprepade inställningen att proveniens i 

                                                 
75 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015 
76 Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv s.2 
77 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015 
78 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015 
79 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
80 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
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sig inte gör ett arkiv intressant – även om det låt säga rör sig om exempelvis en 

toppolitiker – om handlingarna och deras innehåll inte hålls för intressanta. Gere 

hänvisade till regeringens proposition 1989/90:72 som föregick arkivlagen som ett 

exempel på hur detta förhållningssätt sedan länge varit etablerat tänkande, åtminstone 

från riksarkivets sida.81 Formuleringen som går att finna på sida 66 lyder följande: ”Det 

bör därför poängteras att det från forsknings- och kulturpolitisk synpunkt primärt inte är 

ett arkivs proveniens eller ursprung som motiverar behovet av bevarande utan arkivets 

informationsinnehåll, oavsett vem arkivbildaren är.”82 Naturligtvis innebär inte detta att 

arkivarien har möjlighet att sitta och syna varje handling och ”plocka ut russin” utan att 

proveniens som sådan inte är en styrande faktor när ett bestånd bedöms som värt att 

spara eller ej.83 Har proveniens då ingen betydelse? Inte riktigt. I praktiken tycks 

proveniens ofta få en utslagsroll i vissa gränsdragningsfall vilket implicerar att vissa 

bestånds status som förvärvsvärdiga blir så av proveniensskäl, något vi skall återkomma 

till i samband med att vi synar de kriterier där det kommer in i bilden. 

  

III:IV. Kulturarv och forskning 

Policyns angivna grund för bevarande är betydelse för kulturarvet eller forskningen. 

Efter intervjuer med både policyns utformare och en av dess tillämpare framkom att 

begreppens praktiska innebörd i detta sammanhang ligger närmare varandra än kanske 

väntat. Dokumentet speglar inte så mycket allmänt hållna idéer om vad kulturarv och 

forskning är så mycket som riksarkivets interna språkbruk, där dessa begrepp har fått 

okonventionella innebörder.84 I ett förarbete som medföljde den text som den befintliga 

policyn baserades på belyses denna relation direkt: 

 

Forsknings- och kulturarvsaspekterna är överlappande särskilt om man beaktar att med 

forskning inom Riksarkivet menas inte enbart akademisk/vetenskaplig forskning utan alla 

typer av informationsinhämtning som inkluderar studier/läsning av arkivmaterial, 

exempelvis släktforskning, hembygdsforskning, journalistisk forskning o.s.v.85 

 

                                                 
81 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
82 Prop. 1989/90:72 s.66 
83 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
84 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
85 Utkast och kommentar till Förvärvspolicy från 2013 av Katalin Gere: Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv. 
Förslag. (Dnr RA 04-2013/3733). 
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I intervju reflekterade båda de intervjuade om det faktum att Riksarkivets bruk av 

forskning i praktiken omfattar all användning.86 Själva forskarsalens namn togs som ett 

exempel på detta.87 

Kulturavet förblir inte desto mindre otydligt. Det förklarades att det i 

sammanhanget snarare åsyftade allt det som förvärvsplanen ämnar uppfånga. Gere 

hänvisade till de fyra strecksatser som utgör de formulerade policyns kriterier som en 

precisering av kulturarvet.88 De fyra strecksatserna kan därav (ur ren policysynpunkt) 

sägas vara vad som avgränsar riksarkivets förvärvsprofil för enskilda arkiv. Gere 

uttryckte det på följande vis: ”Vad ska de handlingar som vi vill förvärva handla 

om/dokumentera? Vad är det för typ av samhällsprocesser, fenomen, händelser eller 

relationer som vi är intresserade av?”89  

Ingen tydlig bild av kulturarvets innebörd tycks ha kunnat förmedlas till de som 

arbetar med enskilda arkiv. Ånimmer reflekterade över hur knivigt begreppet var att 

avgränsa i det bestämda sammanhanget. Hon utgick dock ifrån att det mesta hon 

hanterar i arbetet skulle kvala in under det. Saker som ”visar hur människor levde förr, 

vad dom tänkte, hur man bemötte varandra i brev och sånt där... det är väl ett 

kulturarv.”90 ”Jag famlar lite här... man skulle sätta någon att utreda det.”91  Hon 

uttryckte det oftast handlade om att avgöra om det kunde vara intressant för forskning 

eller ej. ”Jag tror inte vi pratar så mycket om kulturarv egentligen.”92 Från Geres håll 

reflekterades över att kulturarvsbegreppet är något av en nykomling, och att man 

tidigare inte talade om det i någon större utsträckning. Prop. 1989/90:72 kom åter på tal 

i sammanhanget då denna inte diskuterar frågan om kulturarvet eller ens brukar ordet.93 

Sammantaget tycks kulturarvet sålunda sammanfatta det man finner förvärvsvärdigt 

och forskning det samlade användandet. Rent analytiskt är det inte en för mina ändamål 

särskilt användbar förklaring. Även om det hade varit möjligt att vidare grilla de 

intervjuade på denna punkt vore det en för denna undersökning föga meningsfull syssla. 

Otydligheterna och vidden i dessa två begrepp ger intryck av att de har låg inverkan när 

det kommer till förvärvsprofilens avgränsning, och att dryfta vidare i kulturarvets 

ontologi vore irrelevant för undersökningen. Läsaren bör ihågkomma att syftet med att 

                                                 
86 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
87 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
88 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
89 Mail från Katalin Gere 23-03-2015. 
90 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
91 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
92 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
93 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
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undersöka förvärvspolicy i denna studie inte är att förstå de underliggande principerna 

som styr förvärvandet i stort så mycket som att avgöra i vilken utsträckning 

förvärvsarbetet avgränsas efter en bestämd profil eller domän som kan ha betydelse för 

förteckningspraktikerna. På denna punkt tycktes medvetenheten vara för låg för att 

intervjumetoden skulle vara fruktbar. Det samlade intrycket är att formuleringens 

betydelse för avgränsandet av förvärvsprofilen är tämligen lågt. 

 

III:V. Förvärvsvärdigt material 

De fyra tidigare citerade strecksatserna utgör det närmaste en explicit 

domänavgränsning riksarkivet har. De lämnar dock läsaren med en del obesvarade 

frågor. ”Betydelsefulla, typiska eller unika verksamheter och händelser” skulle 

exempelvis kunna omfatta vilken händelse eller verksamhet som helst, för vad är inte 

antingen typiskt eller unikt? Båda intervjuade erkände att detta kriterium bäst lämpar sig 

för äldre material där en arkivarie kan bedöma med historien som facit i hand. Att 

definiera vad som är en betydande händelse eller verksamhet i samtiden ter sig vara en 

svårare uppgift.94 

Formuleringen i policyn kodar delvis en uppfattning på riksarkivet att vissa typer av 

arkiv inte är intressanta att ha mer än en handfull typexempel av då den information 

eller förståelse som de kan ge om exempelvis en verksamhetstyp föga skiljer sig eller är 

samma. Gere kunde här inte förse ett exempel på personarkiv men exemplifierade med 

organisationsarkiv: Riksarkivet har i sina samlingar bland annat svenska 

kennelklubbens arkiv, samt en handfull övriga rasklubbar, men tar inte längre emot 

ytterligare arkiv av denna karaktär, då de redan befintliga exemplen hålls för att förse 

den typ av information som användaren förväntas kunna få ut av de utestängda.  

Man kan naturligtvis argumentera att varje bestånd är unikt på sitt sätt, men de är 

inte nödvändigtvis unika i hur de bidrar till kunskapsutvecklingen om fenomenet de 

dokumenterar i riksarkivets syn. Unicitet eller typiskhet i sig kvalificerar inte ett arkiv 

som förvärvsvärt. Detta innebär alltså implicit att förvärvssituationen i viss mån styrs 

inte bara positivt av vad som tidigare förvärvats, utan även negativt i bemärkelsen att 

existensen av vissa bestånd kan stänga porten för andra arkiv av liknande slag om dessa 

inte bedöms tillföra något nytt. 

 

                                                 
94 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
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I detta sammanhang framkom annan information om Riksarkivets 

domänavgränsning som har större betydelse för organisationsarkiv (och troligtvis också 

personarkiv, även om gränsdragningen här ter sig långt mer flytande): en regional 

underavdelning av låt säga en förening eller mindre regionala föreningar hör vanligtvis 

inte hemma på riksarkivet utan skulle istället hänvisas till lokala institutioner såsom ett 

stadsarkiv eller möjligtvis ett folkrörelsearkiv såvida de inte tillför något mycket särskilt 

som bedöms vara av nationellt intresse. När det kommer till organisationsarkiv rör det 

sig i regel om organisationer verksamma på riksnivå. Här förekommer dock också 

undantag. Gere exemplifierar med lokala föreningar för romer, och här tycks det som att 

domänavgränsandet mot lokalarkiv kringgås av materialets sällsynthet. Att romer anses 

underrepresenterade i svenskt arkivmaterial innebär sålunda att handlingar med en lokal 

förankring med information om eller från dessa i praktiken betraktas som nationella 

angelägenheter ur forskningssynpunkt. 95 

Även om detta troligtvis har betydande inflytande för vad för arkiv som förvärvas 

är det i sig inte en profil som t.ex. avgränsar domänen till arkiv rörande särskilda ämnen 

eller verksamhetsfält, även om det är sannolikt att vissa ämnen anses av ovanstående 

skäl vara särskilt intressanta. På det stora taget innebär det dock inte en så pass stor 

förutsägbarhet vad kommer till beståndens karaktär och utseende att det sannolikt har 

haft betydande inflytande på praktikerna kring ordnande och förtecknande med möjligt 

undantag av de arkiv som utgör exempel på detta. 

Det ovan givna exemplet anknyter till det fjärde och sista av de tidigare citerade 

strecksatserna: ”Har stor betydelse för människors självuppfattning och identitet” samt 

kravet om att förvärvsarbetet skall genomsyras av en demokratisk grundsyn. Vad dessa 

två formuleringar i praktiken tycks innebär är en strävan efter bred representation. 

Marginella grupper, såsom etniska sådana, men också politiska marginalfenomen och 

ytterlighetsrörelser anses intressanta och viktiga att uppfånga, även när de inte betraktas 

som betydelsefulla, hur man nu avgör detta.96 Gere utvecklade tankarna bakom dessa 

rader med att arkiv från dessa grupper är förhållandevis sällsynta, delvis då 

arkivbildarna ofta ser på statliga arkivmyndigheter med misstänksamhet. Det existerar 

fall där Riksarkivet kringgått sin generella hållning att respektera lokala arkivs ”domän” 

och förvärvat lokala föreningsarkiv kopplade till invandrar- och minoritetsgrupper. I 

vilken mening detta speglar en tro till ett genuint framtida forskningsintresse i dylikt 

                                                 
95 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015 
96 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
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material eller om förtecknen är primärt politiska framkom inte helt tydligt. 

”Marginalarkivens” särskilda position kommer sig av en vilja att fånga upp en så stor 

bredd av arkivmaterial som möjligt, motiverat på grunden att framtida forsknings 

intressen är omöjligt att precist förutspå. Att distinktionen emellertid görs på detta vis 

säger dock något om vad man föreställer sig att bredd innebär.97 

Av de fyra strecksatserna torde den vagaste av sägas vara den tredje, ”kulturella 

yttringar”, en formulering som i praktiken kan innefatta alla handlingar beroende på vad 

man lägger i kultur. Dess form kom av kravet på korthet.98 I originalutkastet finns en 

oförkortad formulering som lyder följande:”[material] som utgör kulturella yttringar av 

estetiskt värde [...]”. Det går naturligtvis att fråga hur detta bedöms, men det ger 

åtminstone en fingervisning åt vad satsen åsyftar. Formuleringen valdes då den inte 

ansågs premiera någon konstform. Gere upplevde att konst eller konstnärlig kunde 

riskera att föra tankarna specifikt till klassisk bildkonst, och hon ville undvika detta. Till 

de exempel hon gav på handlingar som bedömts förvärvsvärdiga på denna grund var 

vissa gamla aktiebrev: ”Aktiebrev finns det väldigt många kvar av, och de är totalt 

värdelösa och ser likadana ut varenda en men vi vill kanske bevara en eller en av varje 

sort då de är fina och de är vackra då de visar hur de såg och och vilken omsorg som 

lagts ned på att utforma dem.”99 Även om särskilda handlingar av detta slag sparas av 

ett estetiskt värde som inte är kopplat till handlingens funktion eller ursprung tycks 

proveniens här ibland få en viss utslagsfunktion. Det menades vara mindre sannolikt att 

i exemplets fall opublicerade romanutkast skulle bedömas som intressant material ifall 

arkivbildaren på intet vis utmärks eller beröms för författarskap, medans en berömdare 

författares utkast antagligen skulle anses som intressanta oavsett deras kvalitet.100 

Samtidigt är det relevant att notera att arkivarierna sällan plockar russin ur kakan – tid 

för sådan detaljbedömning finns inte. Material som i sig inte skulle betraktas som 

förvärvsvärt medföljer oftast då de är del i ett större bestånd som innehåller tillräckligt 

många andra handlingar som bedöms vara intressanta.101 

 

 

 

 

                                                 
97 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
98 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
99 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
100 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
101 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
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III:VI. Förvärv av personarkiv 

Hur policyns principer tillämpas speciellt på personarkiv är svårare att avgöra: delvis är 

detta så då ett arkivs typ sällan bestäms förens förteckningsarbetet påbörjats och att det 

inte uteslutande definieras av proveniens.102 Att det emellertid inte specifikt var 

personarkiv som policyn utarbetades med i tanken framstår dock tydligt av intervjun. 

Geres exempel och utgångspunkter var i stort sett alltid organisationer och hon erkände 

själv att hon inte upplevde att personarkiv riktigt var hennes gebit utan hänvisade mig 

till Ånimmer.103 

Det generella intrycket från intervjuerna är att förvärvsarbetet till stor del styrs av en 

äldre tradition och en intuitiv kännedom genom erfarenheter än strikt förhållande till 

policyn. Dess formulerings vidd och generella otydlighet gör detta begripligt, och man 

talar tydligen sällan i de termer som policyn formuleras med. Ånimmer uppfattade 

policyn mer som ett försök att kodifiera och formulera till stor del redan befintliga 

praktiker och tankar. Stor tolkningsfrihet tycks finnas för de som arbetar med enskilda 

arkiv vid förvärvsprocessen.104 Trots svårigheterna att klart definiera och avgränsa de 

fyra strecksatserna, och intrycket att de i sig har relativt låg betydelse för den faktiska 

urvalsprocessen framträdde i samtalet vissa intressanta mönster för hur personarkiv 

bedöms som intressanta, och vilka handlingar som gör dem till detta. Det tidigare givna 

exemplet med författaren exemplifierar den kanske mest genomgående tendensen som 

intervjuns diverse exempel på personarkiv visade, nämligen att proveniens styr 

förväntningar på vad som finns i ett arkiv, och att överrensstämmelse med dessa i viss 

grad tycks styra vad som bedöms vara ett förvärvsvärt bestånd. Ånimmer 

exemplifierade ett arkiv som förvisso förvärvades p.g.a. bristfällig förmåga att få 

innehållet kontrollerat, men som vid genomgång väl efter mottagandet inte ansågs ha 

varit ett speciellt förvärsvärdigt bestånd: 

”Det ringer nån berömd politiker och wow tänker man, och sen så när man ser det så 

är det inte säkert att det är det vi vill ha. [...] Det som hände var att när de här kom och 

vi packade upp dem så var det alltså skolböcker i franska... övningar, sådana där häften 

man har, gamla böcker han ville bli av med. Om det var femton hyllmeter blev det en 

kvar efter allt det där.”105 På frågan om vad de hoppades på svarade hon tre kategorier 

av handlingar som överlag framträdde genom samtalen som återkommande exempel på 

                                                 
102 För detaljer om detta hänvisar jag till nästa kapitels underrubrik ”Personarkivets ontologi”. 
103 Intervju med Katalin Gere 16-03-2015. 
104 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
105 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 
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de idealiska, handlingstyperna: Brev, dagböcker och handlingar kopplade till personens, 

i detta fall politikerns, verksamhet. Det som vare sig inte hålls för att vara tillräckligt 

personligt avslöjande eller relaterandes det som upplevs vara personens profession eller 

källa till berömdhet (eller typiskhet) tycks ses på som mindre lockande grund till 

förvärv såvida inte dessa förser information om något speciellt intressant som skulle 

kvalificera beståndet som förvärvsvärdigt, ovidkommande av vem som hade 

handlingarna. Trycksaker och pressklipp hålls oftast för ointressant såvida de senare inte 

är mycket väl ordnade. Ett annat exempel som är värt att hålla i minnet till senare är hur 

ett arkiv eller bestånd som i helt eller i huvudsak består av privata räkenskaper generellt 

fall bedöms som mindre intressant.106 

Även om det generella intrycket är att förvärv sker intuitivt på för mig svårstuderade 

grunder medförde intervjuerna ändå en handfull analytiska utgångspunkter värda att ta 

med sig in undersökningens huvuddel: för att förstå principen bakom personarkivens 

interna ordning bör man hålla i minnet den specialstatus som ges åt de generellt hållet 

intressanta handlingstyperna samt vad för sorts social grupptillhörighet eller profession 

eller syssla som arkivarien som förtecknat arkivet förstått arkivbildaren tillhört eller 

främst definierats av, något som exempelvis en arkivbeskrivning mycket väl kan 

informera om. Detta kan ha betydelse för hur arkiven förtecknas, då det är sannolikt att 

dessa handlingstyper kommer att speciellt framlyftas och differentieras i ordningen. 

 

 

IV. Personarkivet och dess ordning 

Tidigt i undersökningen framkom att Riksarkivet saknar rutinbeskrivningar eller annan 

intern dokumentation som kunde besvara denna undersöknings centrala frågeställning 

om formerna för enskilda arkivs ordnande och förtecknande. Martin Grass tidigare 

diskuterade artikel hänvisades till som den teoretiska grund på vilket ordnandet och 

förtecknandet vilar. Frågan återstår dock hur pass ortodoxa riksarkivets arkivarier är till 

denna text och hur dess otydligheter tolkas; det uttrycktes vid tidiga samtal på 

riksarkivet att ordnandet och förtecknandet av personarkiv ständigt innebär att man 

måste lämna teorin bakom sig.107 Men vad betyder detta egentligen? Martin Grass 

uttrycker i sin artikel en kärnfull poäng som belyser problemet i ett sådant påstående 

bättre än jag själv hade kunnat formulera det: 

                                                 
106 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015. 

107 Samtal med Lena Ånimmer på RA 19/1 2015 
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Personarkiv ordnas. Att ordna betyder att systematisera, dvs man både fastställer olika handlingar 

respektive typer av handlingar och sätter dem i relation till varandra, antingen genom att 

sammanföra dem till serier eller genom att avgränsa dem från varandra i skilda grupper. När man 

gör detta har man en principiell föreställning om något ordningssystem och väljer därefter den ena 

eller andra lösningen. Granskar man olika svenska förteckningsexempel så ser man också att 

ordningsarbetet i praktiken- outtalat (om det inte finns interna riktlinjer) - har följt någon form av 

strukturering.
108

 

 

Observationen går rätt i linje med det teoretiska perspektiv på ordnande som jag själv 

anlagt för denna uppsats, att oavsett graden av medvetenhet så finns i allt ordningsarbete 

en grundläggande uppfattning av vad som utgör ordning och någon form av 

kategoriseringstänkande. Men vilka outtalade regler följer egentligen personarkivs-

förtecknandet vid RA? 

 

IV:I. Personarkivets ontologi 

För att kunna svara på frågan om personarkivens ordning måste vi först förstå vad ett 

personarkiv är, eller mer bestämd vad det hålls för att vara på den studerade 

institutionen. Varje arkiv har ett unikt referensnummer. Detta består av två led: det 

första klassificerar beståndet efter arkivtyp och följs av ett senare led som är ett unikt 

nummer för arkivet inom kategorin.109 Ett exempel på hur detta kan se ut är följande 

referenskod för Gerda von Sydows arkiv: RA/721469. I exemplets fall rör det sig också 

om ett personarkiv, vilket vanligtvis markeras av förledet 72.  Man kan alltså mena att 

förteckningens differentiering av arkivet och dess innehåll börjar här. 

Referenskodskategorierna är emellertid ett trubbigt instrument för den som vill 

kategorisera enskilda arkiv, för de säger mer om ett arkivs typiskhet än typ. Nog vore 

det möjligt att fastställa antalet registrerade arkiv med förledet 72 i referensnumret, men 

detta skulle inte säga hela sanningen. Någon uppskattning av hur många ”personarkiv” 

som riksarkivet sitter på anses inte rimligen kunna göras.110 Den som skrapar på ytan ser 

nämligen kvickt att klassificeringssystemet inte alltid överensstämmer med hur man i 

praktiken kategoriserar arkiven, delvis då kategorier ofta anses överlappa.111 

                                                 
108 Grass 1989 s.26 
109 Intervju med Lena Ånimmer på RA 15-04-2015 
110 Samtal med Lena Ånimmer på RA 19/1 2015 
111 Samtal med Lena Ånimmer på RA 19/1 2015; Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
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Någon precis definition av vad som gör ett personarkiv till ett sådant erbjöds mig 

aldrig, men å andra sidan är frågan om en sådan hade varit intressant för förståelsen av 

det reella bruket av detta begrepp. Tre huvudsakliga dimensioner tycks spela in när man 

bedömer något som ett personarkiv: det tycks å ena sidan finns en proveniensgrundad 

dimension, d.v.s. hur arkivet tillkommit. Till detta tillkommer en förteckningsteknisk 

dimension, d.v.s. att det ordnas och förtecknas som ett personarkiv ämnas förtecknas. 

Viktigast tycks dock vara att personarkiv förväntas innehålla vissa sorters handlingar, 

och förekomsten av dessa spelar in på hur pass tydligt något uppfattas vara ett 

personarkiv. Desto större utsträckning de tre dimensionerna sammanfaller desto mer 

idealiskt tycks arkivet vara. 

Till att börja med måste vi lösa frågan om proveniens: Varifrån kommer 

personarkivet och vilken sorts provenienstänkande tillämpas på det? Personarkivet 

kommer ifrån enskilda privatpersoner. På frågan om distinktionen mellan aggregation 

och skapande positionerade sig intervjuad arkivarie sig på aggregationssidan, men man 

förefaller inte vara särskilt konsekventa i denna syn. När väl exempel börjades tas fram 

och diskuteras framstod det tydligt att handlingsaggregation hos en privatperson allena 

inte gör ett personarkiv efter det interna språkbruket. I kontrast till personarkivet 

differentierades ytterligare en arkivtyp som definieras av aggregationsprincipen i dess 

mest pura bemärkelse: samlingen. En samling är ett bestånd handlingar som över tid 

insamlats av arkivbildaren av intresse eller för ett särskilt syfte. Samlingen 

sammanbinds av ett eller flera ämnen eller teman. Det som primärt skiljer den ifrån 

personarkivet tycks vara en generell eller fullständig avsaknad av dokument som direkt 

berör eller kommer ur arkivbildarens eget privatliv och verksamhet, förutsatt att man 

inte inräknar insamlandet av samlingarna i detta.112 

Ett exempel på hur detta kan se ut är Elmar Nymans samling. Det rör sig om 

sammantaget 20 serier. Sammanbindande tema är hur samtliga på något vis berör eller 

kopplas till Estlandssvenskar och Estland.113 Nyman själv framträder inte i handlingarna 

i detta bestånd, som framtogs som ett typiskt exempel på vad som kallas för en samling: 

”Det finns inget om honom själv vad jag kan se i det arkivet, eller den samlingen om vi 

skall hålla oss till terminologin”.114 Några vattentäta skott kan man dock inte tala om 

mellan personarkiv och samlingar. Den förteckningsmodell för personarkiv som Grass 

publicerade 1989 och som riksarkivet idag utgår ifrån skulle också motsätta sig en 

                                                 
112 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015. 
113 Förteckning till Elmar Nymans samling av Estlandssvenskt material (RA/721388) 
114 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015. 
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hermetisk uppdelning av de två fenomenen, då samlingar är en av dess sex 

huvudkategorier.115 Samlingar förekommer sålunda också som delar av personarkiv.116 

Det säger nästan sig själv att samlingar vanligtvis är ämnesordande då de oftast förenats 

av arkivbildaren på basis av gemensamma ämnen, oavsett om de är självständiga arkiv 

eller delar av andra. Ofta bevarar de en redan existerande intern ämnesordning skapad 

av samlaren.117 

Samlingen är inte nödvändigtvis närmare släkt med personarkiv än andra enskilda 

arkivtyper; de kan ha upprättats av föreningar och andra organisationer likväl. Det äldre 

pertinensgrundade Acta-systemet har även lämnat spår av ett samlingstänkande som en 

gång var förhärskande inom det offentliga arkivväsendet.118 Att samlingen inte verkar 

ha ett eget referenskodsförled exemplifierar dess koppling till andra typer av arkiv; och 

vilken arkivtyp som den respektive samlingen uppfattas vara närmast släkt med antyds i 

referenskoden, som tycks bero på om sammanställaren var en privatperson, förening etc. 

Den andra dimensionen kanske snarare bör tolkas som en indikation än en styrande 

faktor, men i sådana fall en som definitivt befäster ett bestånds status som personarkiv, 

vilket är förteckningens seriestruktur som sådan. Detta gäller dock endast för bestånd 

förtecknade sedan 1990-talet under vilket Grass seriestruktur började introduceras. 

Under 2000-talet tycks den ha blivit allt mer förhärskande. Lojalt bruk av Grass struktur 

förenar dock inte alla personarkiv från perioden, som vi senare skall se så förekommer 

även simplare upplägg, samt att dess tillämpningsviset sällan är ortodoxt eller helt 

konsekvent. 

Den tredje dimensionen, som av intervjuer att döma tycks vara det mest avgörande, 

är arkivets innehåll. Det visade sig inte helt enkelt att fiska fram exakt vad sorts innehåll 

som utmärker ett personarkiv. Inte desto mindre framstod tydligt att vissa särskilda 

handlingstyper hör till förväntningarna, och de rimmade väl med resultaten från 

intervjuerna om förvärv:  

 

 

                                                 
115 Grass 1989 s.37 
116 I stort sett alla serier i Grass-baserade förteckningar som börjar med siffran 5/V tenderar att vara detta i 

enlighet med Grass egna numerering. Exempel på detta är Synnöve Bellanders arkiv (RA/770242) & Martin 
Strömbergs arkiv (RA/770100). Intressant nog begynner dessa i övrigt mycket typiska personarkivs referenskod 
inte med 72.  

117 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015; Exempel på en intakt intern ordning är som förtecknades mer eller 
mindre utan förändring är Otto Robert landelius utlandssvenska samling (Refkod: RA/720699). 

118 Ånimmer, Lena 2005: ”Gamla Arkivordningsprinciper. Något om tillkomsten av Riksarkivets äldre enskilda 
samlingar” i EB nytt – Nyheter från riksarkivets byrå för enskilda arkiv 2005. 
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Det man kallar för ett personarkiv, det är ju mera klassiskt... då innehåller det man förväntar sig. 

Eventuellt dagböcker om man haft sådana. Korrespondens bör ju absolut finnas med. Kanske 

några manuskript, fotografier... lite grann utav alla sorters handlingar som man kan tänka sig 

finns.
119

 

 

Just korrespondens och dagböcker var handlingar som vid tidigare tillfälle – i 

sammanhanget förvärv – nämndes som intressanta handlingar, och de återkommer 

under mina samtal med som de mest frekventast exemplen på typiska 

personarkivshandlingar.120 Det framstår oavsett mycket tydligt från intervjuerna att 

personarkivet är ett begrepp som medföljs av vissa implikationer rörande innehåll, 

implikationer som i sin tur fått av vilja att inte vilseleda de insatta i begreppsbruket ett 

ytterligare begrepp används ibland begreppet efterlämnade handlingar. Dylika bestånds 

karaktär tycks något svårare att sätta finger på. De gavs följande beskrivning: 

 

om jag sätter rubriken efterlämnade handlingar, då menar jag någonting annat. Då är det det som 

har råkat... det är inte komplett... det kan vara en arkivarie som jobbar här som dör knall och fall, 

så får man ta hand om de privata papprena som finns på hyllan. Det har inte att göra med hans eller 

hennes personarkiv. Det innehåller något helt annat. Det speglar inte alls den totala personen 

så...
121 

 

Ett exempel på hur ett bestånd som rubriksatts på detta vis kan se ut är Zofia Langers 

arkiv, som endast består av en serie om sju volymer kallad ”Efterlämnade handlingar”. 

Den som synar innehållet ser att det företrädesvis består av de handlingstyper som 

verkar hållas för fenotypiska (d.v.s. dagböcker och korrespondens), men att dessa är 

något avigt distribuerade över tid. Korrespondensen i synnerhet finns främst från den 

tidigare halvan av livet medans anteckningar och arbetsmaterial för författarinnans 

noveller. Beståndet begränsas nästan helt till dagböcker, anteckningsböcker och 

korrespondens.122 Frågan är om Langers arkiv får sin status av vissa perioders under- 

och överrepresentation i handlingsbestånden eller av det tämligen begränsade typerna av 

handlingar. Å andra sidan kan vara värt att nämnas att vissa personarkiv – i synnerhet 

små sådana – begränsas till mycket få handlingstyper.123 

                                                 
119 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
120 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015; Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
121 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
122 Zofia (Jo) Langers arkiv (RA/721171) 
123T.ex. Ambassadör Fredrik Bergenstråhles arkiv. De flesta personarkiven i Katzowska släktarkivet får också sägas 

vara mycket ensidiga till innehåll. 
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Att någon sorts idé om helhet tycks existera framstår tämligen tydligt, och det 

framkom även i andra delar av intervjun, men samtidigt att det också finns en bestämd 

men otydlig idé om vad denna helhet innefattar. Detta får sägas i stora drag gå i linje 

med Grass uttryckta förteckningsideal, som vänder sig mot idén att personarkivet skall 

stöpas individuellt till formen efter någon generell idé om samhällelig funktion eller 

förvärvsgrund.124 Detta är likväl ett ideal som Ånimmer uttryckte samstämmighet 

med.125 Emellertid ställer jag mig frågvis till i vilken utsträckning Grass schema eller 

Riksarkivets tillämpande av det verkligen kan sägas hållas till detta ideal, något jag 

senare ämnar återkomma till i avsnittet om ordnande och förtecknande. 

Förekomst eller avsaknad av vissa av dessa fenotypiska handlingar bör inte förstås 

som en helt definierande utslagsfaktor. De tre dimensionerna tycks samverka. Tydligt är 

dock att i synnerhet korrespondens, dagböcker och manuskript i någon mening tycks ha 

hållits för etablerade och typiska kategorier under en längre tid. I äldre 

arkivförteckningsexempel från tiden innan Grass struktur slog igenom återkommer just 

dagböcker och korrespondens som de mer konstanta och tydligt differentierade 

serietyperna, såsom vi exempelvis kan se i Ulla Lindströms arkiv där just dagböcker, 

korrespondens och manuskript är de enda handlingstyper som differentieras genom egna 

serier.126 

 

IV:II. Differentieringens nivåer och behov 

När man studerar hur handlingar differentieras i förteckningar framträder ett mönster 

som behöver tas i beaktande oavsett vilken typ av enskilda arkiv man verkar studera. 

Arkivarien skiljer sig från Douglas exemplifierade stamfolk i den bemärkelsen att de är 

mycket medvetna om ordningens ändamål. Ordnandet och förtecknandet fyller ytterst 

syftet att skapa någon sorts översiktlighet och möjlighet att hitta i de förtecknade 

bestånden. Detta innebär att strikt ordnande efter ett särskilt system inte hålls för att ha 

ett värde i sig självt: i arkivariens fall är det vid oreda inte en social eller religiös 

ordning som står på spel så mycket som arkivets praktiska nyttighet.127 Att man på 

många punkter kan vara mycket liberal eller inkonsekvent med sina kategoriläror torde 

                                                 
124 Grass 1989 
125 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
126 Statsrådet Ulla Lindströms samling (RA/720884). Intressant nog har vi här ett arkiv som uppvisar flera volymer 

av för personarkiven fenotypiska handlingar ordnade i egna serier, men som kallas samling. Det visar att 
begreppsbruket för arkiv resp. samling inte tycks vara helt konsekvent, vilket nog har att göra med enskilda 
arkivariers något olika syn på begreppen. Frågan återstår också när den begreppsliga distinktionen mellan arkiv 
och samling verkligen hade etablerat sig i Riksarkivets interna språk.  

127 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
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satt i förhållande till teorin därav te sig mindre konstigt. Det mönster jag här redogör för 

torde kunna sägas gälla för förtecknande av enskilda arkiv i allmänhet, och på något 

plan har antagligen de flesta arkivarier som sysslar med sådana någon sorts grumlig 

medvetenhet om det. Med risk för att slå in vidöppna dörrar vill jag detta till trots 

beskriva detta mönster då det förklarar många av de avvikelser jag ser från de mönster 

som jag senare ämnar visa finns i personarkivens förteckningar. Jag vill också mena att 

det har en teoretisk relevans då om arkivens ordning skall studeras efter Douglas som en 

sorts symboliska universum är det högst relevant att förstå inom vilka ramar 

kategorisering och differentiering kan uttryckas. Även om en arkivarie teoretiskt kan 

fantisera ihop oändligt antal tänkbara kategorier av handlingar eller ämnesordningar 

begränsas denne inte desto mindre vid differentierandet av dessa till de byggstenar som 

arkivförteckningen förser: arkiv, underarkiv, serier, underserier, volymer, och 

anmärkningsfält. Dessa utgör de praktiska instrumenten med vilken ordningen byggs, 

och det är i att studera hur dessa instrument underordnas och uttrycker de mentala 

kategorilärorna som vi kan få en uppfattning av ordning i enlighet med den tillgripna 

teorin. Hur dessa nivåer samspelar och används för differentiering är sålunda inte en 

oviktig sak att hålla i minnet. Valet av metod vid differentieringen av handlingar vid 

förteckning tycks intimt hänga ihop med kvantiteter på fyra plan: 

 

I. Kvantiteter av leveranser: 

Många enskilda arkiv har utökats över tid i och med efterleveranser. Detta 

återspeglas i många förteckningar på skilda vis. 

 

II. Kvantiteter av provenienser: 

I de fall där det rör sig om arkiv där det kan talas eller argumenteras för att multipla 

provenienser skulle finnas markeras det ofta i ordningen. Släktarkiv är ofta utmärkta 

exempel på detta då här finns flera upphovspersoner som skapat och samlat 

handlingarna. Andra exempel skulle kunna vara partiarkiv, som ofta består av 

bestånd som donerats av särskilda politiker. 

 

III. Kvantiteter i volym: 

En av de mer avgörande faktorerna bakom vilka differentieringsmetoder som 

används är beståndets volym. Olika storlekar föranleder olika tillgrepp. 
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IV. Kvantiteter av handlingstyper: 

Den troligtvis mest avgörande faktorn bakom val av differentieringsmetod tycks 

hänga på den relativa mängden av olika sorters handlingar i förhållande till arkivets 

storlek. 

 

En ytterligare faktor att inräkna är också hur pass väl bevarad den interna ordningen är. 

Ett arkiv med en mycket tydlig och informationsrik ordning (hur man nu väljer att 

bedöma detta) får ofta till följd att den interna bevaras i olika utsträckning, vilket 

naturligtvis för följder för förtecknandet. Beroende på hur pass pietetsfullt den enskilde 

arkivariens förhållande är till den ursprungliga ordningen och hur pass mycket av en 

ordning den upplever det vara tycks spela en betydande roll. Även format kan i många 

fall påverka ordningen.128 

 

IV:II:I. Leveranser 

Den första faktorn, antalet leveranser, speglas i en generell ovilja att blanda nytillkomna 

handlingar och bestånd med redan förtecknade. Det tycks finnas flera vis att göra detta 

på, vanligt är exempelvis att uppdela det i underarkiv.129 Detta tycks i sin tur hänga ihop 

med storleken på de olika leveranserna. I fallet Isaac Grünewalds arkiv är båda 

leveranserna så pass omfångsrika att lösningen som användes var att helt förteckna det 

nykomna materialet som ett separat arkiv efter i breda drag samma struktur som den 

förra och namnge dem del I och II efter leverans.130 En annan lösning kan vara att skapa 

specifika serier eller volymer för de olika leveranserna.131 Ett exempel på detta är Axel 

Munthes arkiv där seriestrukturen indelar volymerna efter leverans, och 

differentieringen av handlingar sker på volymnivå.132 Detta får naturligtvis till följd att 

differentieringsmetoderna  som kan tillgripas för att specificera deras innehåll 

begränsas. 

                                                 
128 Intervju 15-04-2015: Lena Ånimmer uttryckte vid flera tillfällen att hon förespråkade en försiktig hållning till 

ursprunglig ordning, men att graden som andra arkivarier på Riksarkviet som arbetat med enskilda arkiv 
respekterat ursprungliga interna ordningar har varierat kraftigt. Det hör till de för denna uppsatsarbetet mer 
svårmätta inslag. I flesta fall har jag få eller inga medel att med säkerhet fastställa i vilken utsträckning det rör sig 
om en ursprunglig ordning. Hur man väljer att gruppera volymer och serier innebär dock alltid i någon 
bemärkelse ett skapande av en icke redan existerande ordning. 

129 Exempelvis Kantzowska släktarkivet (RA/720537); Liedbeckska arkivet (RA/721451); Familjen Thermaenius arkiv 
(RA/721251). 

130 Isaac Grünewalds arkiv del I och II (RA/721148 resp. RA/721304. Vidare tillkommer även det separat 
förtecknade Tillägg till Isaac Grünewalds arkiv del I, Sigrid Hjerténs arkiv och Iván Grünewalds arkiv. (RA/721313). 

131 T.ex. Hans Åkerhielms arkiv; Familjen Thermaenius arkiv. 
132 Axel Munthes arkiv (RA/721360) 
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En praktisk anledning till att leveranserna åtskiljs är att förvärvs- eller 

användarvillkoren för de olika leveranserna kan vara olika (t.ex. en del donerat, en 

annan del deponerat).133 Det är osannolikt att detta förklarar samtliga instanser av detta 

fenomen. Det tycks ha kommit att bli en integrerad del i synen på vad som utgör god 

ordning. 

 

IV:II:II. Provenienser 

Föga förvånande finns i enlighet med proveniensprincipen en generell vilja att skilja 

handlingar av uppfattat skilda urprung åt. För detta finns flera lösningar att tillgripa. 

Den vanligaste är att skapa underarkiv för de olika provenienserna eller ge varje 

arkivbildare särskilda serier, såsom är vanligt i släktarkiv.134 Det är också mycket 

vanligt förekommande att makar eller andra släktingar får särskilda serier under 

arkivbildarens arkiv.135 Överlag tyder förteckningarna tydligt på att en uppfattning 

existerar att visst material trots att det är del i beståndet är proveniensfrämmande, något 

som Ånimmer indirekt gav uttryck för även om hon menade att hennes syn på 

proveniens främst grundar sig i aggregationsprincipen.136 Det är ett synsätt som också 

speglas i vissa förteckningar där serier som söker isolera dessa element förekommer.137 

Det tycks sig tydligt att ett ortodoxt eller strikt provenienstänkande tenderar ställa till 

problem vid personarkivens förtecknande, då deras gränser som visat ofta är mycket 

svåra att dra, och det förefaller mig rimligt att fenomenet att söka särskilja vad som 

uppfattas som proveniensfrämmande material är en följd för arkivtypens ovilja att 

enkelt låta sig avgränsas. 

 

IV:II:III. Volymer och handlingskvantiteter  

Av störst betydelse tycks vara arkivets storlek i volymer. I arkiv med få volymer 

tenderar ibland serienivån utebli och arkivet indelas i endast en serie: någon uppdelning 

i serier tycks här helt enkelt inte vara nödvändig eller möjlig. I sådana sker 

differentieringen på lägre nivåer, framförallt då genom indelning i volymer, och genom 

                                                 
133 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
134 Båda leveranserna av Kantzowska släktarkivet (RA/720537) har seriestrukturer i stort sett helt ordnade efter 

person, likaså Familjen Thermaenius arkiv (RA/721251). 
135 Isaac Grünewalds arkiv del II (RA/721304); Birger Davidsons Arkiv (RA/721340);  Anna & Gustaf Petris Arkiv 

(RA721408) kan i praktiken betraktas som ett släktarkiv p.g.a. de många serierna med släktingars handlingar. 
136 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015. 
137 T.ex. Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv (RA/721440) Bertil och Gerda Boëthius släktarkiv och samlingar. 

(RA/720091) 
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mer rigorösa beskrivningar i anmärkningsfältet.138 När ett bestämt antal volymer är för 

få eller tillräckligt många för en proper seriestruktur törs jag inte gissa mig till, och jag 

är mer eller mindre säker på att det varierar. Det står i relation till hur pass många 

sorters handlingstyper som finns. Ifall det endast finns små antal av vissa handlingstyper 

av ett slag tenderar de inte alltid upplevas befogat att ge dem en egen serie.139 Intressant 

nog betyder det inte nödvändigtvis att de system av kategorier och typer som 

handlingarna ordnas efter nödvändigtvis kollapsar, utan att differentieringen ofta flyttas 

ned på volymnivå.140  

  

IV:II:IV. Sammantagen följd 

Beroende på vilken nivå handlingar differentieras på bestämmer ofta hur pass grovt de 

differentieras mot andra handlingar. Desto högre nivå differentieringen av en 

handlingstyp börjar på desto lägre mått av differentiering krävs på lägre nivåer; desto 

tydligare framkommer även kategorierna som handlingarna konceptualiseras tillhöra. 

Beroende på om serienivån används för att markera proveniens, leverans, eller 

handlingstyp/kategori innebär att graden som handlingarna behöver specificeras genom 

volymindelning och anmärkningsfältet varierar. Detta får i slutändan för uppsatsens 

syften relevans när det kommer till att utröna hur man kategoriserar och grupperar 

handlingar. När differentieringen endast sker på den absolut lägsta nivån (d.v.s. internt 

inom volymer med anmärkningar) blir det ofta svårt eller meningslöst att uttyda en 

tydlig ordning efter en kategorilära då bestämda åtskilda platser för tingen, oavsett hur 

tydligt de olika handlingarna är individuellt differentierade, inte existerar eller går att 

identifiera. För att återkoppla till Douglas formulering om smuts som “matter out of 

place” med en egen Anglicism: ”Matter cannot be out of place where there is no out of 

place”. 

 

  

                                                 
138 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015.  
139 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015. 
140 Exempel på enseries-arkiv med tydlig differentiering efter volym utgör bl.a. Zofia (Jo) Langers arkiv 

(RA/721171), Ambassadör Fredrik Bergenstråhles arkiv (RA/721417) 
eller Generaldirektör Bengt Johanssons arkiv (RA/721260) 
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IV:III. Kort om äldre praktiker 

Det bör vid detta läge inte undgått någon att Martin Grass artikel från arkivsamfundets 

årsskrift 1989 har kommit att utgöra någon sorts teoretisk bas eller grund på vilken 

riksarkivets ordnings- och förteckningsarbete med vad man anser vara personarkiv vilar 

på. Praktiken att utgå från Grass får sägas vara relativt ny, och tycks ha framväxt 

gradvist för att bli alltmer etablerad under 1990-talets slut. Innan vi går på frågan om 

hur Grass tillämpas och tolkas på riksarkivet kan några få ord vara värda att nämna om 

förtecknandet innan Grass modell blev normen, delvis då det förefaller som att äldre 

praktiker utgör någon sorts substrat som i viss mån både styr hur Grass modell tolkas 

och tillämpas. I synnerhet tycks det inspirera vissa lösningar när Grass ordningschema 

visar sig otillräckligt eller allt för tvetydigt. Min uppfattning om denna period är 

betydligt grumligare än den jag främst valt att studera, men tydligt är att det allmänna 

arkivschemat i enlighet med Ingemar Carlssons rekommendation med olika grad av 

noggrannhet brukades vid förtecknandet av personarkiv. Entusiasmen över det allmänna 

arkivschemat tycks ha varit sådan att även äldre arkiv – bl.a. Alfred Nobels och Sven 

Hedins – som tidigare ordnats efter andra principer ofta omförtecknades vilket ofta fick 

till följd att överskådligheten och navigationsmöjligheterna i dessa blev lidande.141 Att 

försöka ordna de handlingstyper som förekommer i personarkiv efter AAS var en 

vansklig sak som ofta resulterade i en mycket begränsad differentiering på de högre 

nivåerna inom arkivets struktur. Även om den forne riksarkivarien Ingemar Carlsson 

försåg en lathund till hur AAS indelning kunde omvandlas till ett schema för 

personarkiv tycks det i praktiken som att ett mer strikt schematiskt förhållningssätt till 

arkivschemat var vanligt. Grass noterade 1989 att dylika AAS-förteckningar ofta 

innebar att samtliga serier föll inom blott tre kategorier.142 Min upplevelse är också en 

att viss låsthet vid AAS handlingstyper ofta innebar att arkiven till övervägande stor del 

ämnesordnades och att det som inte passade de mer lättöversatta seriekategorierna ofta 

hamnade under ”övrigt” eller ”diverse-serier” av olika slag. Påfallande tydligt är dock 

hur de handlingar som hålls för fenotypiska – i synnerhet korrespondens och dagböcker 

– ofta ordnas efter just efter handling.143 

 

 

 
                                                 

141 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
142 Grass 1989. 
143 T.ex. Statsrådet Ulla Lindströms samling (RA/720884) 
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IV:IV. Grass seriestruktur och dess tillämpning 

Grass schema presenterades första gången i tryck i svenska arkivsamfundets årsskrift 

1989. Den presenterade utöver en diskussion om personarkivens utmärkande drag och 

problemen med att förteckna dem också en grov modell eller schema baserad primärt på 

praktiker från det östtyska kommunistpartiets arkiv, efter vilken han föreslog att det 

svenska arkivväsendet framöver skulle förteckna personarkiv.144 Dess genomslag 

förefaller ha varit relativt stort men har antagligen det obefintliga utbudet av 

välfungerande alternativ att tacka därför snarare än sin egen förträfflighet. 

Grass må utgöra den teoretiska grunden, men det är också mycket viktigt att hålla i 

åtanke att ingen ortodox tillämpning föreskrivs på riksarkivet. Grass utgör kanske mer 

en utgångspunkt än ett strikt schema som slaviskt måste följas i detalj. ”Man följer den 

ordningen... tänker på det viset, sen så bestämmer ju materialet hur det ser ut i 

övrigt.”145 Snarare tycks det utgöra mer av en analytisk utgångpunkt när man granskar 

och förtecknar arkiv: ”lite diffust i bakgrunden så, inte så att man sitter med den framför 

det kan jag inte påstå, men att man har den i tankarna.”146 Det betyder naturligtvis inte 

att personarkivens ordning är fullständigt idiosynkratisk: Grass inflytande syns som vi 

skall se mycket tydligt i förteckningar från 1990-talets slut och framåt. Vad det betyder 

är snarare att tillämpningen inte är helt konsekvent utan uppvisar en hel del variation. 

För den som är obekant med Grass schema kan en kortfattad beskrivning av den vara på 

sin plats. Jag kommer dock inte dröja med att problematisera kategorierna och beskriva 

hur de tillämpas utan behandla detta i samband med återgivningen av hur Grass 

föreställde sig att de skulle avgränsas och brukas. Ordningens sex överkategorier är de 

följande: 

 
1. PERSONLIGA HANDLINGAR 
2. MANUSKRIPT 
3. KORRESPONDENS 
4. HANDLINGAR RÖRANDE ARKIVBILDARENS VERKSAMHET 
5. SAMLINGAR  
6. ÖVRIGT 
 

Det krävs varken erfarenhet av arbete med personarkiv eller snille för att konstatera att 

detta av nöd måste vara vida kategorier. Viktigt är dock att bestryka att graden av vidd 

kraftigt skiljer sig åt kategorierna sinsemellan, vilket tydligt speglar flera uppfattningar 

                                                 
144 Grass 1989 
145 Intervju 15-05-2015 
146 Intervju 15-05-2015 
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hos Grass såsom vilka handlingar som bör framlyftas och tidigt avgränsas. Grass själv 

vänder sig i teorin mot tanken att bestånd individuellt skall ordnas och förtecknas på 

sådant vis att de efter förvärvsgrund eller ”samhällsfunktion” specifikt skall framhäva 

vissa element av bestånden, men har själv i praktiken utformat ett schema som i hög 

grad riktar ”anrikningen” åt ett särskilt håll. Schemat antyder därigenom att Grass 

utformat det med en särskild typ av arkivbildare eller person i åtanke, medvetet eller 

omedvetet, en upplevelse som också den intervjuade delade.147 

 

IV:IV:I. Personliga handlingar 

”I denna huvudavdelning är bredden i allmänhet störst”148 inleder Grass sin beskrivning, 

och detta får sägas vara riktigt såväl i hans teori som i riksarkivets praktik. Det är en 

kategori vars exakta avgränsning förblir relativt otydlig. Den omfattar vad Grass 

beskriver som handlingar som är ”personbundna” såväl som handlingar som rör 

privatlivet. Distinktionen privat-offentligt kan först tyckas intuitiv, men problemen 

hopar sig när man granskar kategorin närmre. Att kategorin utesluter handlingar av 

”offentlig” art är heller inte helt riktigt: vad Grass tycks åsyfta att döma av exempel är 

en familj av handlingar, ofta värdehandlingar, som på ett eller annat vis har en direkt 

funktionell koppling till personen såsom identitetshandlingar och betyg. Därtill 

tillkommer även handlingar berörande hobbyverksamhet samt ”autobiografiskt” 

material såsom dagböcker, vidare tilltänks den även räkenskaper.149 Det motsvarar 

relativt väl vad som också förekommer i dessa volymer: den typ av material som med 

regelbundenhet hamnar här när serier av denna typ är just värdehandlingar och 

myndighetsutfärdade personbundna handlingar såsom pass, motböcker, frejdebevis, 

fullmakter och förordnanden, vigselbevis, betyg, examensbevis, och dyl. 

myndighetsutfärdat material, men också dagböcker, almanackor, och när de finns ofta 

räkenskaper.150 

Med den klassiska värderingsteorin i minnet kan denna bryska sammanklumpning 

tyckas något märklig: majoriteten av de handlingar som har ett tydligt bevisvärde som 

förekommer i personarkiv befinner sig oftast här. Ånimmer misstänkte att skälet till att 

de ”personknutna” handlingarna får dela plats med vad Grass kallar för de 
                                                 

147 Intervju 15-05-2015 
148 Grass 1989 s.35 
149 Grass 1989 
150 Jmfr. Förteckningarna till Synnöve Bellanders arkiv; Gerhard & Ingeborg Lindbloms arkiv; Gerda von Sydows arkiv; 
Martin Strömbergs arkiv; Ambassadör Fredrik Bergenstråhles arkiv; Isaac Grünewalds arkiv del I & II; Inez Svenssons arkiv 
(personligt-seriens 1.a volym specifikt); Minister Axel Paulins arkiv (”6. Personalia” vol.1 & 2.); Ingemar Eliassons 
arkiv. 
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”autobiografiska” privata handlingarna såsom dagböcker i grunden handlar om att dessa 

eller informationen från dessa ofta går att finna någon annanstans i myndighetsarkiv, 

varvid Grass inte fann dem intressanta att framlyfta i sin ordning.151 Jag misstänker 

också att en vidare anledning är det faktum att merparten av dessa ”personbundna” 

handlingar är av typer som endast existerar i enstaka eller fåtal exemplar i varje 

personarkiv varvid en mer tydligt differentierad uppdelning på högre nivå sällan skulle 

innebära en serie när man tar kvantitetsfaktorn i åtanke. Även om vissa handlingstyper 

specifikt tycks höra hemma här är det en handlingskategori som i mycket definieras av 

vad övriga kategorier innehåller. Den blir först mer tydligt efter övriga kategoriers 

synande. 

Kategorins otydliga karaktär dock har inte hindrat den från att bli en mycket vanlig 

indelning vid ordnande och förtecknande. Ibland uppträder den endast som en 

huvudkategori till mer tydligt differentierade serier men också ofta som en serie i sig 

namngiven ”personliga handlingar” där samtligt material som anses passa under 

kategorin samlas.152 Kategorin förekommer även ofta som namn på volymer i arkiv där 

serienivån inte används för differentiering av handlingstyp utan exempelvis underarkiv i 

familjearkiv.153 Att den frekvent förekommer som indelning på lägre nivåer när 

seriekategorierna inte kan komma till bruk för differentiering eller när volymmängden i 

förhållande till det kategorin passande handlingstypsantalet är så få att multipla serier 

inom samma familj inte upplevts meningsfullt visar tydligt att personliga handlingar 

inte bara är en gruppering för en viss typ av lös familj för ämnesordande serier utan på 

något kognitivt plan också förstås som en distinkt avgränsbar typ av handlingar. Med 

två volymer blir Maria Månssons arkiv (RA/721245) endast tydligt differentierat på 

volymnivå. Att volym 1 inte desto mindre anges innehålla ”personliga handlingar” med 

exempel såsom ”pass, intyg, frejdbetyg, biljetter, medlemskort m.m.” utöver brev som 

de delar volymen med, implicerar att ”personliga handlingar” har etablerat sig som en 

konceptuell kategori, inte bara en strukturell sådan, och att en bestämd uppfattning 

existerar av vad detta är.154 

                                                 
151 Intervju 15-05-2015 
152 I första fallet t.ex. Martin Strömbergs arkiv; Synnöve Bellanders arkiv; Kerstin Cruickshanks arkiv (RA/721120); Isaac 
Grúnewalds arkiv I & II; vanligt är dock att personliga handlingar förekommer som en bestämd egen serie, bl.a. i 
Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv; Gerda von Sydows arkiv (RA/721469); Inez Svenssons arkiv (RA/721316); Bertil 
Ohlins arkiv (RA/721316). 

153Bl.a. Ambassadör Fredrik Bergenstråhles arkiv. I underarkiven till Familjen Thermaenius arkiv är kvantiteterna så 
små att de ”personliga handlingarna” ofta får dela plats med vissa andra handlingstyper såsom ”brev” och 
”verksamhet”. 
154 Maria Månssons Arkiv (RA/721245) 
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Antagligen p.g.a. sin vaghet får ”personliga handlingar” som kategori oavsett 

strukturell nivå den differentieras på i förteckningen ofta den tveksamma äran att vara 

uppsamlingsplats för handlingar som inte upplevs passa annanstans eller som p.g.a. sin 

mängd inte görs värdiga en egen serie eller volym. Ett exempel på hur det här kan se ut 

är Edvard och Ruth Thermaenius underarkiv i Familjen Thermaenius släktarkiv. Här 

samlas brev tillsammans med ”personliga handlingar” i en volym, sannolikt då de var 

för få för att utgöra en egen. Att serien utöver denna volym har tre volymer rubricerade 

”brev” kommer sig av efterleveranser och åtskiljs sålunda av den intensiva oviljan att 

blanda handlingar av samma typ från olika leveranser, samt tematisk ämnesordning av 

den tredje.155 Ett annat liknande exempel är Inez Svenssons Arkiv där personliga 

handlingar-seriens andra volym tycks innehålla en del korrespondens såväl som 

handlingar som beskrivs som ”rörande verksamheten”, två kategorier som uppträder i 

Grass schema men som saknar egna serier i arkivet.156 I Gerda von Sydows arkiv går 

serien under namnet ”Personliga handlingar m.m.” och uppfångar flera av de 

handlingstyper som i större kvantiteter troligtvis skulle hamnat under samlingar eller 

övrigt.157 Utöver dessa exempel kommer jag i diskussionen om andra seriekategorier 

återkomma till detta fenomen när fall av vad som verkar vara ”gränslandstyper” av 

handlingar hamnar i denna kategori.158 

Från den teoretiska utsiktspunkten jag antagit för denna studie förefaller ”Personliga 

handlingars” status vara en kategori som i sig självt är löst differentierad. Inte desto 

mindre förefaller det påtagligt att vissa fenotypiska handlingar har en naturlig och given 

plats i denna kategori i systemet. Bortom dessa tycks ett tämligen odifferentierat 

gränsland existera som tillåter att kategorin vid många tillfällen uppslukar obekväma 

utstickare och ting vars propra hemvist i det specifika arkivets ordning är osäker så 

länge det rör sig om små mängder. Om man skall hålla sig till Douglas terminologi 

skulle jag snarare säga att här rör sig om något mer snarlikt en ritual än en ”residual 

category”: personliga handlingar tycks ändå vara något någorlunda definierbart som 

innefattar handlingar med särskilda egenskaper. Att utnyttja vissa tvetydigheter för att 

tillåta inkastandet av omaka ting förefaller mer vara en vedertagen och accepterad 

lösning att göra något som är ”orent” till rent. För att göra en liknelse är vårt 

                                                 
155 Familjen Thermanius släktarkiv.  
156 Inez Svenssons arkiv 
157 Gerda von Sydows arkiv. 

158 Jmfr. Förteckningarna till Synnöve Bellanders arkiv; Gerhard & Ingeborg Lindbloms arkiv; Gerda von Sydows arkiv; 
Martin Strömbergs arkiv; Ambassadör Fredrik Bergenstråhles arkiv; Isaac Grünewalds arkiv del I & II; Inez Svenssons arkiv 
(personligt-seriens 1.a volym specifikt); Minister Axel Paulins arkiv (”6. Personalia” vol.1 & 2.); Ingemar Eliassons arkiv. 
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undansopande av skräp under mattan. I de flesta hem hålls inte platsen under mattan för 

att vara en verklig proper avlastningsplats för skräp; sopandet under mattan är en i vissa 

fall och vissa tillfällen acceptabel stundens manöver för den som gör det.  

 

IV:IV:II. Manuskript 

Som huvudavdelning för serier är manuskript kanske mer intressant för vad den säger 

om vad för arkiv Grass hade i åtanke när han utformade sitt schema: textproducerande 

personer såsom akademiker, författare, politiker m.m. Att å andra sidan räkenskaper, 

vanligt i äldre material negligeras reflekterar också vilken typ av material som Grass 

huvudsakligen tycks ha arbetat med, vilket speglas av att han utgår ifrån Hjalmar 

Brantings arkiv på arbetarrörelsens arkiv vars nisch av historiska skäl gör det osannolikt 

att särskilt mycket material som föregår 1800-talet här skulle behöva hanteras.159 I äldre 

bestånd utgör ofta räkenskaper proportionerligt större delar av bestånden.160 

  Grass beskriver kategorin som ”oproblematisk”. Han diskuterar endast hur materialet 

inom denna kategori kan ordnas internt – efter typ eller kronologi, men gör inga försök 

att definiera kategorin mot andra, även om han exemplifierar innehåll när han diskuterar 

typordningen: ”tal, föreläsningar, tidnings- och tidskriftsartiklar, skönlitterära verk, 

dikter, dramatiska verk, översättningar m.m.” Kort sagt ges bilden av olika former av 

utkast och texter med syfte att antingen publiceras eller på annat vis framföras, vilket 

främst måste sägas vara handlingar förekommande hos en viss typ av arkivbildare. Den 

är intressant i hur den avgränsas från verksamhetshandlingar, men också implicit genom 

den. Huvuddelen av de arkivbildare som jag påträffat som har serier eller 

underindelningar efter denna princip skulle tämligen problemfritt kunna sägas höra till 

en kategori av arkivbildare inom vilkas yrkesverksamhet textproduktion av detta slag 

kan sägas inkluderas.161 Gerda von Sydow är här ett intressant exempel som styrker 

analysen om den märkliga relationen mellan verksamhet och manuskript: hennes 

Personliga handlingar-serie (som förvisso har det något suspekta namnet ”personliga 

handlingar m.m. implicerandes att den denna gång tycks tänja något på gränserna för 

vad denna serietyp förstås innebära) uppfångar även dikter och poesialbum. Av den 

biografiska information som förteckningen erbjöd kunde utläsas att hon inte tycks ha 

                                                 
159 Grass 1989 
160 Intervju Lena Ånimmer 15-04-2015 
161 Bl.a. Gerda Boëthius (professor); Hans Åkerhielm (präst) Martin Strömberg (kulturkritiker); Synnöve 

Bellander (journalist); Gerhard Lindblom (Etnograf); Gerda von Sydow (bl.a. kompositör men verksam inom 
andra konstnärsfält såsom drama) Isaac Grünewald (Kulturmångsysslare, primärt målare men, även politisk 
debattör och kulturskribent, filmskapare); Axel Munthe (författare); Ingemar Eliasson (politiker). 
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varit diktare, eller åtminstone inte utgiven sådan, varmed det möjligtvis kan vara så att 

dessa ”dikter, anteckningar m.m.” inte gjorde sig förtjänt status som del i 

manuskriptfamiljen.162 Ånimmer anmärkte också när hon presenterade von Sydows 

arkiv som ett mycket typiskt personarkiv att just denna serie var något avvikande från 

vad man kanske skulle förvänta sig av kategorin.163 Om vi emellertid beaktar de 

mönster för kategorin som jag tidigare redovisat får det dock nog sägas vara ganska 

typiskt beteende att på dylika vis låt den uppsluka gränsfall av detta slag. 

För att återvända till manuskriptkategorin så bör sägas att förteckningarna visar att 

den inte är helt utan orenheter: den uppfångar ibland brev som tycks beröra 

arkivbildarens verksamhet eller ej avsända utkast till brev, och ibland skol- och 

universitetsuppsatser.164 Ett exempel är Edvard Thermaenius underarkiv, som förvisso 

är differentierad på volymnivå men som följer Grass indelning mestadels troget: här 

förekommer i volymen given namnet ”Skrifter och publikationer” även korrespondens 

med förläggare. Därur kan likväl uttydas att kategorins märkliga relation till 

arkivbildarens verksamhet ofta kan ligga till grund för gränsdragningssvårigheter och 

avvikelser. En vidare grupp handlingar som ibland har benägenhet att hamna bland 

manuskripten är anteckningar, om vilka jag kommer att extrapolera senare då dessa 

tycks utgöra en specifikt problematisk handlingstyp då dessas exakta karaktär inom 

Grass kategorilära ofta är svår att bestämma. 

 

IV:IV:III. Korrespondens 

Som jag redan påvisat utgör korrespondens eller brev den antagligen mest fenotypiska 

gruppen/grupperingen handlingar hos personarkiven i arkivariernas föreställningsvärld, 

en syn som vi sett existerade innan Grass schema etablerade sig som den teoretiska 

grundstommen för riksarkivets ordnande och förtecknande av personarkiv. Att så är 

fallet är inte helt egendomligt då de förekommer i olika mängder i nästan alla 

personarkiv, även om de ordnas på olika vis och nivåer. Grass tycks också ta denna 

kategori mer eller mindre för given. Likt Carlsson för han en tämligen utförlig 

diskussion kring vilka principer för ordnande som han anser föredömligast och landar 

på att kronologi i slutändan är den praktiskaste då det är den minst godtyckliga, men 

                                                 
162 Greta von Sydows arkiv 
163 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
164 Gerhard Lindbloms arkiv; Isaac Grünewalds och Gerda Boëthius manuskriptserier innehåller exempelvis 

brevkoncept, på liknande vis förekommer i Synnöve Bellanders arkivs  manuskriptserie ”Ej besvarade brev”. 
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finner också att uppdelning efter avsändare i många fall är lämpligt.165 Kategorin tycks 

vara etablerad och upplevas som lättidentifierad; det faktum att den tas för given speglas 

i förteckningarna då handlingstypens karaktär sällan specificeras som mer än brev eller 

korrespondens. Kanske är det just för att korrespondensens ”ontologi” är så föga 

utvecklad och samtidigt tagen förgivet som ordnandet av handlingstypen tycks ha 

särskilt utarbetad teori och praktik då frågan om gränsdragning mot andra 

handlingstyper inte tycks besvära. Inget konsekvent system förekommer – de kan 

ordnas efter t.ex. avsändare, tid, eller ibland ämne; vilka nivåer differentieringen i 

ordningen/förteckningen tycks som vanligt hänga på kvantiteterna.166 Vanligtvis hålls 

de samlade i särskilda serier/volymer för korrespondens men i vissa fall händer att brev 

kan hamna tillsammans med andra handlingar när delar av materialet ämnesordnas eller 

när mängderna är så pass små att de inte räcker till en volym.167 Ånimmer förklarade att 

en anledning till de varierande praktikerna är att korrespondensen är en handlingstyp 

som ofta redan är relativt välordnat av arkivbildaren vid mottagandet, och att dessa 

ordningar (såtillvida att någon utröns av arkivarien) oftast respekteras och behålls som 

den är. En hel brevsamling som ordnats efter kronologi av arkivbildaren skulle utgöra 

en naturlig serie som inte skulle brytas upp efter exempelvis avsändare.168 

 Jag skall erkänna att jag inte ens slogs av tanken att problematisera kategorins 

innehåll på intervjun, men det framkommer tydligt när man synar förteckningar att dess 

avgränsning kanske inte är så självklar som den ofta tas för att vara. Vad Grass kallar 

för rutinmässiga brev och meddelanden, t.ex. inbjudningar, tackbrev, kondoleansbrev 

och liknande brev av högst formaliserad karaktär och innehåll tenderar – i kontrast till 

Grass instruktioner – ofta hamna på andra platser än de brevserier/volymer där övrig 

korrespondens. Det tycks sig som att dessa, kanske p.g.a. sina mycket bestämda 

funktioner och begränsade informationsinnehåll, har hamnat i ett gränsland där deras 

status som ”riktig korrespondens” ifrågasätts av vissa arkivarier. Någon tydligt bestämd 

hemvist för dessa utanför korrespondensavdelningen tycks heller inte ha etablerats. De 

återfinns ofta bland personliga handlingar men även under ämnesordnade 

serier/volymer samt i ”diverse”-serier och ”övrigt”.169 

                                                 
165 Carlsson 1985 s.18-24; Grass 1989 s.35f. 
166 Exempelvis Gerda von sydows arkiv (efter person); Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv (bokstavsordning, 

person); Martin Strömberg (efter person, delvis bokstavsordnat); Synnöve Bellander (Serier efter kategorierna 
arbete/familj/vänner, därunder kronologiskt).  

167 I t.ex. Inez Svenssons arkiv uppmäter de inte sådana kvantiteter att de får en egen serie eller volym.  
168 Intervju Lena Ånimmer 15-04-2015 
169 Bl.a. Martin Strömbergs arkiv (under personliga handlingar); Isaac Grünewalds arkiv del II (personliga handlingar); 
Gerda Boëthius arkiv (handlingar ordnade efter ämne); Synnöve Bellander (personliga handlingar); Ingemar Eliassons 
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Under intervjun kom ämnet om rutinbreven på tal: att dessa handlingar är distinkta 

och skiljer sig från övriga innebär att det ofta anses riktigt att dessa ordnas och 

förtecknas separat från andra sorters brev, ibland tillsammans med andra handlingar 

kopplade till samma händelser eller högtider som dessa rutinbrev.170 Vid detta tillfälle 

hade jag inte påbörjat några närgångnare förteckningsstudier, varav det inte stod klart 

för mig hur aviga dessa ”rutinbrev” tycks hållas vara från övriga brev, och hur ofta de 

förpassas till serier utanför korrespondensserien, även när de inte ämnesordnas med 

andra handlingar. Som en gränslandets handlingstyp händer det naturligtvis också att 

dylika hamnar under korrespondens, som i Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv, där 

vissa av dessa utgör en åtskild underserie.171 

 

IV:IV:IV. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 

Grass erkänner att detta utgör en mycket stor indelning, men tycks inte uppleva detta 

vara besvärligt; han uppger vare sig exempel eller en beskrivning av vad den faktiskt 

innebär. Mitt intryck från förteckningar är att dess egentliga enda konsekventa 

avgränsande kvalitet kommer ur en koppling till vad man förstår som handlingar som 

producerats eller kommits över i samband med eller arkivbildarens yrkesliv. Serier 

under denna kategori är oftast ämnesordnade och kan uppfånga extremt breda typer av 

handlingar. Att företrädesvis ämnesordning används gör att dessa serier/volymer ofta är 

svårgenomträngliga om man endast utgår ifrån de klara förteckningarna: oftast namnges 

och beskrivs de med ”handlingar rörande [ämne]” eller dylika formuleringar, och eller 

ett angivande av ursprung. Specificering av handlingstyper i anmärkningsfälten avslöjar 

en bredd så stor att det är meningslöst att förstå den som en kategori på något vis 

associerad med handlingstyp: Ur avgränsningssynpunkt tycks den främst vara tydligt 

differentierad mot kategorin personliga handlingar, och ett Habermasiskt 

analysperspektiv hade här antagligen varit mer belönande än mitt egen valda teori, för 

distinktionen mellan yrkesliv/offentligt engagemang och privatliv är var den enda 

konsekvent tydliga linjen tycks gå, vilket innebär att vad som tillhör kategorin hänger på 

vad arkivbildaren sysslat med och vad arkivarien uppfattar som del i dess offentliga 

eller yrkesverksamma respektive privata liv. I vissa fall framstår uppdelningen mer 

intuitiv, i andra inte. Som markerad kategori bland de stickprovs förteckningar som jag 

                                                                                                                                                         
arkiv (personliga handlingar); Gun Hellsviks arkv (övriga handlingar, egen volym). Gerhard & Ingeborg Lindbloms 
ämnesordnade handlingar har en underserie med handlingar kopplade till diverse evenemang, där ”rutinbrev” 
bl.a. ordnas runt ämne med andra handlingar. 

170 Intervju Lena Ånimmer 15-04-2015 
171 Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv 
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analyserat var den en mindre vanlig kategori, som när Grass numrering inte tillämpas på 

serierna eller när huvudavdelningar inte anges ofta inte går att meningsfullt urskilja från 

andra ämnesordnade handlingsgrupper. Dem framträder främst i förteckningar när den 

anges vid namn antingen på en serie eller avdelning eller när Grass numrering följs. 

Detta utesluter givetvis inte att kategorin på ett underliggande plan kan ha haft ett 

inflytande på ordningen som blir osynligt för användaren.172 Manuskript avskiljs oftast 

som redan nämnt primärt av den enkla anledningen att systemets skapare medvetet valt 

att lyfta fram denna handlingstyp, och att arkivarierna tycks vara bekväma med denna 

uppdelning. En praktik att lyfta fram manuskript på hög differentieringsnivå tycks också 

i någon mening existerat innan Grass modell fullt befäste sig.173 

Gränsdragningen mellan de vanligtvis ämnesordnade samlingarna och 

verksamhetsrelaterade serierna är inte alltid helt intuitiva från utsidan då samlingarna 

ofta innehåller saker som berör eller kan åtminstone sägas relatera till deras yrkesroll 

eller verksamheter. I kulturkritikern Martin Strömbergs arkiv där snarlika typer av 

handlingar och ordningsformer förekommer i vissa serier under de respektive 

kategorierna.174 

 

IV:IV:V. Samlingar 

I teorin är samlingar en väldefinierad och stabil kategori; det är rimligt att anta att den 

också ofta är det ur en strikt ordningssynpunkt. Det är emellertid inte alltid lika tydligt i 

förteckningarna. Grass definierar den som ”arkivbildarens egna samlingar. Det kan vara 

en fråga om bok-, klipp-, foto, yvkort- [sic!], affischsamlingar.”175 Sålunda tycks det 

åsyfta olika former av tryck som arkivbildaren samlat på sig under över åren. Grass syn 

får lov att kallas eklektisk. Trycksaker har aldrig riktigt setts på inom professionen som 

något som hör hemma i arkiven, och Grass är väl medveten om sin avvikande hållning 

som han också försvarar ”Att sortera ut tryck därför att det är tryck och potentiellt 

biblioteksmaterial vore som antytts felaktigt. [...] potentiellt kan arkivbildarens hela 

boksamling eller bibliotek vara en integrerad del av arkivet.”176 Kort sagt menar han att 

                                                 
172 Birger Davidsons arkiv; Martin Strömbergs arkiv; Isaac Grünewalds arkiv del II; Kerstin Cruikshanks arkiv 
173 Gerda Boëthius arkiv förtecknades i flera etapper, men det förefaller som att merparten av manuskriptseriens 

första volymer förtecknades i samband med första leveransen. 
174 Exempelvis Martin Strömbergs Arkiv. 
175 Grass 1989 s.37. 
176 Grass 1989 s.25 
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en arkivbildares boksamling som sådant kan säga något om arkivbildaren själv, men 

menar inte nödvändigtvis att dessa behöver förvaras i arkivet.177 

På riksarkivet tycks emellertid Grass kätteri inte mottagits med fullt så stor 

entusiasm. Ånimmer uttryckte att trycksaker var besvärliga p.g.a. ytorna de tar upp. 

Vidare går de ofta att finna någon annanstans vilket i sådana fall gör dem mindre 

meningsfulla att spara. I förvärvssammanhang tenderar tryck ofta förbises, men tryck av 

mycket ovanlig karaktär eller i mindre format kunde ofta göra sig förtjänt en plats i 

arkiven.178 De typer av tryck som främst uppträder i samlingarna är pressklipp, särtryck 

annat småtryck snarare än böcker.179 

Samlingar och ”tryck”-serier omfattar inte alltid allt tryck i ett bestånd. Det är 

mycket vanligt att trycksaker författade av arkivbildaren hamnar bland manuskripten 

(för detaljer och exempel, se avsnittet om pressklipp) vilket antyder att handlingar som 

hör hemma i samlingar till ursprung har en (hur man än väljer att avgränsa det) uppfattat 

proveniensfrämmande karaktär i skapandebemärkelse. Ett annat tänkbart skäl är att 

samlingar ofta avgränsas efter ursprunglig ordning.180 Det är sålunda troligt att tryck på 

avigvägar kan komma sig av att de inte ingått i av arkivbildaren redan indelade 

samlingar. 

 

IV:IV:VI. Övrigt 

Ända sedan det allmänna arkivschemat introducerades 1903 har en kategori kallad 

”Övrigt” existerat (även om den i de äldsta förteckningarna bar bokstaven F snarare än 

det idag omedelbart associerade Ö). Smedberg beskriver kategorins främsta funktion i 

modern tid vara att uppfånga material som anses proveniensfrämmande men som av en 

eller annan anledning tycks nyttig att spara: ”Handlingar med ursprung hos annan 

arkivbildare, som av någon anledning bör medtas i en förteckning, till exempel 

arkivfragment eller t o m hela arkivbildningar av mindre storlek.”181 

Det tycks sig som att denna kategori i mycket medföljt eller översatts i Grass modell, 

som i största korthet förklarar den vara en ”reserv” där ”proveniensfrämmande 

handlingar och anrikningar placeras som [...] står nära arkivbildarens arkiv, exempelvis 

vissa handlingar från familjemedlemmar, och som man inte vill eller kan avskilja.”182 

                                                 
177 Grass 1989 s.24f 
178 Intervju Lena Ånimmer 15-04-2015; Intervju Lena Ånimmer 16-03-2015. 
179 Jämfr. Martin Strömbergs arkiv; Isaac Grünewalds arkiv del I & II; Synnöve Bellanders arkiv. 
180 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015; Mail från Lena Ånimmer 20-04-2015 
181 Smedberg 2008 s.54 
182 Grass 1989 s.38 
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Att förstå AAS övrigt-kategori som en ”residual category” är enligt Smedberg ett 

misstag: ”huvudavdelning Ö används alltså inte för handlingar som inte ’passar in’ i 

planen Förteckningsplanen anses vara så utformad, att alla handlingstyper skall kunna 

förtecknas under någon av huvudavdelningarna A-G.”183 Om detta skall förstås som en 

övermodig tilltro på schemats fullkomlighet eller en maning att man skall få in det 

opassande på sådant vis i ordningen att formliga sophögsserier inte uppstår törs jag inte 

yttra mig om. Grass beskrivning av sin övrigt-kategori avslutas emellertid med en 

suggestiv formulering som troligtvis skulle få honom att blekna: ”Här kan man också 

redovisa föremål eller annat avvikande material. [egen kursivering]”184 Om Grass tänkte 

att övrigt skulle fungera som en avlastningsplats vet jag inte. Det är tydligt att den 

ibland tycks få en sådan roll. I likhet med AAS redovisas här ofta fragment av andra 

arkivbildare och snarlikt material, liksom föremål, men det är också en plats som i viss 

utsträckning fått mottaga saker som inte ”passar in”.185 Som vi redan har sett har den en 

kapabel rival i personliga handlingar-kategorin, och kanske är det därför som övrigt-

serier är förhållandevis ovanliga bland de arkiv jag studerat. När numreringen inte följs 

konsekvent eller indelningarna inte namnges efter Grass terminologi blir distinktionen 

naturligtvis ofta överflödig.186 En praktik att isolera vad som i de olika bestånden förstås 

som proveniensfrämmande material existerar och systemet erbjuder som vi redan sett 

flera instrument att göra detta med.187 Emellertid tycks kategorin personliga handlingar 

– kanske just genom dess mer intima association med den enskilde arkivbildaren – inte 

användas för att sorters handlingar.188 När efterleveranser endast består av enstaka 

handlingar av mängder så små att de inte förtecknas som egna underarkiv eller serier har 

de också en tendens att hamna här.189 De två kategorierna tycks sålunda ha sina vissa 

specifika domäner, och förekomsten av dessa har troligtvis någon sorts betydelse för 

vilken av de två kategorierna som får den tveksamma äran att fylla funktionen som det 

                                                 
183 Smedberg 2008 s.55 
184 Grass 1989 s.38 
185 Anna och Gustaf Petris arkiv; Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv; Isaac Grünewalds arkiv (del  I & II); Hans 
Åkerhielms arkiv; Dagmar Norells arkiv; Gun Hellsviks arkiv. 
Ingemar Eliassons arkiv är kanske inte ett glasklart exempel då vare sig markerad överkategori eller serienamn är 

övrigt, men numreringen och övriga strukturen förefaller på det stora taget vara lojal till Grass i sin helhet.  
186 Exempelvis Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv; Inez Svenssons arkiv. 
187 Birger Davidsons arkiv; Hans Åkerhielms arkiv; Gerhard och Ingeborg Lindbloms arkiv. 
188 Det enda exemplet där material som genom förteckningen kan identifieras ha kommit ifrån andra 

arkivbildare isoleras under kategorin personliga handlingar är i Kerstin Cruikshancks arkiv, som Ånimmer också 
använde som ett exempel på ett mindre lyckad förteckning. Från hennes egna sida uttrycktes att dock 
huvudproblemet är bristen på tydlighet. 

189 Hans Åkerhielms arkiv; Gerda Boëthius  arkiv. Datumet för detta arkivs första leverans förtecknande uppges inte 
i förteckningen, men var troligtvis innan Grass. Dess övrigt-serie har emellertid fyllts på av efterleveranser som 
hintar att detta kan rota sig i en äldre praktik, eller att nyare uppfattningar av övrigt-kategorins funktion får 
inflytande vid ordnande och förtecknande av efterleveranser till äldre bestånd. 
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avigas uppsamlare. De båda delar den märkliga egenskapen att de å ena sidan definieras 

som hemvist åt vissa relativt lättidentifierade typer av material, som i detta fall i mycket 

är varandra motsatta (personkopplat och proveniensfrämmande), men samtidigt omges 

av en otydlig ”periferi” inom vilket i praktiken allt kan uppsugas om nöden kräver det. 

 

IV:V Besvär och oreda  

 

IV:V:I. När Grass kollapsar 

Ett spöke drar genom personarkiven. Det är AAS-erans spöke, som framträder när Grass 

struktur kollapsar. Det har redan framlyfts att arkivarierna på Riksarkivet ofta tar sig 

stora friheter i vilken utsträckning de väljer att tillämpa Grass schema. I synnerhet i 

mindre arkiv och i underarkiv är det vanligt att reducera antalet nivåer som 

differentiering sker på för att göra arkivens förteckningar mindre invecklade. Grass 

kategorier, som redan påpekats bör i riksarkivets kontext kanske främst förstås som ett 

mentalt schema snarare än ett formaliserat förteckningsschema, ett system av kategorier 

efter vilka handlingar konceptualiseras och därefter ordnas: vad som ses på som 

”personliga handlingar” hålls för sig i särskilda serier/volymer, detsamma för 

korrespondens och manuskript etc. När jag talar om att schemat kollapsar talar jag inte 

så mycket om övergivandet av det ordningstänkande som återspeglas i Grass schema så 

mycket som när den struktur han föreslår att arkivet skall förtecknas efter med sina 

respektive underkategorier uteblir eller tillämpas inkonsekvent i förteckningen. 

Exempel blir här det effektivaste viset att illustrera fenomenet och dess följd: Gerda von 

Sydows arkiv, exemplifierat av Ånimmer som ett mycket typiskt personarkiv – följer i 

stora drag det ordningstänkande som övriga Grassbaserade arkiv efter de mönster som 

behandlats ovan. Dess seriestruktur uppvisar emellertid vissa avvikelser från Grass, men 

avvikelser som följer vad jag vill argumentera för verkar vara ett mönster: 

 

I Personliga handlingar 

II Manuskript 

III Mottagna brev 

IV Fotografier 

V Tryck190 

 

                                                 
190 Gerda von Sydows arkiv 
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En snabbt noterbar avvikelse från Grass är fotografiserien. Varför detta ter sig som ett 

brott mot Grass ordning kommer sig av den mycket enkla anledningen att 

differentieringen av handlingstyperna först börjar på serienivå, där var serie får sitt eget 

nummer utifrån sin plats i förteckningen snarare än efter vilken kategori de tillhör, något 

som först märks vid serie IV. Det relativt begränsade antalet volymer i detta bestånd 

innebar att markering eller bruk av huvudkategorierna avstods från av förtecknande 

arkivarie. Inte desto mindre ser vi tydligt att handlingarna ordnas i  serier som ordnas 

efter ett kategoriseringstänkande som i mycket överensstämmer med det uppmuntrat av 

Grass och åtminstone delvis rotat i hans schema. ”Personliga handlingar” (vart än 

gränsen går för kategorin i det enskilda fallet) för sig, manuskript för sig, korrespondens 

för sig, och tryck för sig. 

Ur en strikt användarsynpunkt är det här inte nödvändigtvis mindre funktionellt, och 

man skall inte förstå detta som en kritik från min sida. Snarare vill jag med det illustrera 

en av effekterna av att arkivarierna ofta inte strukturerar förteckningen efter Grass 

huvudkategorier genom rubriksättning, överserier eller numrering: när Grass förhålls till 

snarare konceptuellt som en kategorilära för handlingar än en förtecknings-struktur så 

blir i dylika fall som dessa oftast ”personliga handlingar”, ”manuskript” och 

”korrespondens” (i detta fall förvisso kallat brev) de enda av Grass kategorier som 

förblir relativt stabila och tenderar att förekomma som distinkta kategorier. Det finns 

andra exempel där detta är mycket tydligare, exempelvis Gerhard och Ingeborg 

Lindbloms arkiv: 

 
I  Personliga handlingar 

II  Manuskript 

III  Korrespondens 

IV Ämnesordnade handlingar 

V  Ekonomiska handlingar 

VI  Fotografier 

VII  Tryck 

VIII  Övriga handlingar 

IX  Fragment efter andra arkivbildare 

 

Varför de tre förstnämnda kategorierna tenderar att bestå medans de senare ofta 

försvinner eller hackas upp kommer antagligen av att de tre tidigare utmärks av vissa 
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bestämda återkommande handlingstyper som arkivarier har vant sig vid att gruppera och 

ordna tillsammans, medans de senare kategorierna inte kopplas till bestämda 

handlingstyper, varvid deras handlingar lika gärna kan ordnas omedelbart efter 

handlingstyp om mängden tillåter det, eller tematiskt under någon form av ämnesordnad 

serie.191 Påfallande är dock, som exemplets räkenskapsserie här visar, är hur vissa 

handlingstyper som annars tenderar falla under personliga handlingar kan få egna serier, 

såsom räkenskaper. Ett annat exempel finns i hans Åkerhielms arkiv, där arkivbildarens 

almanackor ges en egen serie frånskild från Personliga handlingar.192 

 

IV:V:II. Väldifferentierat ”skräp” – Om pressklipp  

Pressklipp är en handlingstyp som likt böcker ofta möts av motstånd från arkivarier. 

Ånimmer uttryckte att hon fann dem ointressanta vid bedömning av ett bestånds 

förvärvsvärdighet om de inte var mycket väl ordnade och hanterade.193 Ett skäl till 

varför är troligtvis att informationen oftast, likt böcker, går att finna annorstädes (även 

om man i Grass linje kan argumentera att urvalet av pressklipp kan spegla något i sig). 

Ingemar Carlsson förser dock vad som antagligen är huvudskälet till denna attityd i sin 

artikel om släktarkiv: ”Lösa klipp, även om de är lagda i kuvert, är inte särskilt trevliga 

och ändamålsenliga i släktarkivet. Är de inte uppklistrade, bör du göra det; egentligen 

spelar det ingen större roll vilket papper du väljer, eftersom det ändå torde överleva de 

inte särskilt tidsbeständiga tidningsklippen.”194 Aversionen mot pressklippen tycks till 

stor del rota sig i att försök att bevara dem över längre tid anses fåfängt.  

Att pressklippen betraktas som något oönskat i ett arkiv betyder inte nödvändigtvis 

att det i strikt mening är rent skräp som inte skall vara i arkivet ur Douglas perspektiv – 

hade så varit fallet så hade de troligtvis oskadliggjorts eller hållits utanför dem. De är 

tvärtom likt andra trycksaker av mindre platskrävande form mycket vanliga, även om de 

behandlas något olika i de studerade arkiven. 

                                                 
191 Andra exempel på det här är bl.a. Hans Åkerhielms arkiv eller Inez Svenssons arkiv där manuskript och 

personliga handlingar består, varefter strukturen ”kollapsar” och återstoden av serien är ordnad antingen efter 
ämne eller handlingstyp. Typiskt ”övrigt”-material såsom pressklipp och föremål ordnas här istället i egna serier. 
Lars Tobisons arkiv är ett exempel på ett relativt nyförtecknat arkiv från Grass-åldern där obefintligt lite av den 
klassiska strukturen är kvar p.g.a. arkivets innehåll, även om dess ordningstänkande speglas i bl.a. hur 
arbetsrelaterade handlingar ämnesordnas i särskilda serier, medans egenskrivna texter för framförande eller tryck 
hålls likt en manuskriptserie åtskiljda från dessa i egen serie.  Axel Paulins arkiv är ett annat exempel där en lös 
tillämpning av Grass tänkande synns i arkivets ordning men inte återspeglas i förteckningens struktur. 

192 Hans Åkerhielms arkiv 
193 Intervju med Lena Ånimmer 16-03-2015 
194 Carlsson 1985 s.27 
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Likt andra trycksaker hamnar de ofta bland manuskripten när arkivbildaren själv 

skrivit dem.195 Påfallande ofta differentieras de på en hög nivå som egen serie (eller i 

enseriesarkiv genom egen volym). Just genom sin status som sånär icke-arkivalier och 

viljan att skilja dem från de ”riktiga arkivalierna” har de inom förteckningens ramar 

kommit att bli en av de mest konsekvent och tydligt ordnade handlingstyperna. Även 

om huvudkategorin de placeras i varierar eller ibland inte kan fastställas är de så länge 

kvantiteterna tillåter det oftast inte uppblandade med annat, med det naturliga 

undantaget när de ämnesordnas med andra handlingar.196 Ur en strikt Douglasiansk 

bemärkelse är pressklippen alltså inte särskilt benägna att utgöra smuts, utan bör förstås 

främst som oönskat material ur en förvärvssynpunkt.  

 

IV:V:III. Anteckningar: En herrelös handlingstyp? 

En handlingskategori med en svårighet att hitta sin hemvist är anteckningar av olika 

slag, som ofta tenderar att hamna i personliga handlingar-serier/serien/volymen.197 

Frågan är emellertid i vilken utsträckning detta kommer sig av kategorins generella 

benägenhet att fungera som avlastningsplats för ”orenheter” eller om det är en typ som i 

viss mått associeras med kategorin. Det förekommer att anteckningar och 

anteckningsböcker av olika slag hamnar bland manuskript: Birger Davidsons arkiv är ett 

exempel, vilket måhända kan få sin förklaring i att detta saknar serier inom kategorin 

personliga handlingar.198 Ett annat exempel på hur lösa anteckningar hanteras är det 

överlag märkligt ordnade Hans Åkerhielms arkiv förtecknat 2006, vars förtecknande 

arkivarie tillgrep den under äldre tid vanliga – och enligt Ånimmer på senare tid illa 

ansedda – praktiken att kalla en serie ”diverse handlingar”, som sedan får tjäna som en 

ren ”residual category” där i detta fall bl.a. anteckningar placerats.199 

                                                 
195 T.ex. Martin Strömbergs arkiv; Synnöve Bellanders arkiv; Inez Svenssons arkiv. 
196 T.ex. Ambassadör Fredrik Bergenstråhles arkiv (Egen serie, högsta nivå, även i ämnesordnade serier); Bengt 
Johanssons arkiv (Egen volym, arkiv i en serie); Gerda Boëthius arkiv (serie, högsta nivå); Inez Svenssons arkiv (serie, 
högsta nivå); Isaac Grünewalds arkiv del I (serie under ”Tryck”); Zofia Langer (Egen volym, arkiv i en serie); I Synnöve 
Bellanders arkiv är pressklippen så många att de indelats i flera egna serier ordnade efter deras ämne, men de 
författade av arkivbildaren själv placeras i manuskriptserien. Även Bengt Ohlins pressklippsserie är ordnad 
tematiskt i olika volymer, även om beskrivningarna ofta är högst knapphänta. 

197 Anteckningar hamnar frekvent i personligt serien. Exempel på detta är bl.a. Gerda von Sydows Arkiv; Inez 
Svenssons arkiv; Synnöve Bellanders arkiv. 

198 Birger Davidsons arkiv. 
199 Hans Åkerhielms arkiv (RA/720409); Intervju 15-05-2015: Ånimmer uttryckte att ”diverse” inte var något 

man helst skulle kalla en serie, och påminde om mardrömsexempel från äldre tider där enorma ”diverse-serier” 
användes för att uppfånga allt som på något vis var obekvämt eller otydligt i personarkiven. 
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Frågan om just anteckningar är en som Ingemar Carlsson tar upp likväl: i sin AAS-

inspirerade modell föreslår han att dylika placeras i en egen serie.200 Någon sådan given 

plats finns inte i Grass schema. Carlssons lösning speglar en medvetenhet om 

svårigheterna att kategorisera denna ”handlingstyp” eller kanske snarare icke-typ, som 

Lena Ånimmer också uttryckte brukade vara mycket bekymmersam: ”Jag tycker väl 

ofta att de hamnar i den där högen som jag skjuter undan tills jag inte kan undvika den 

längre... vissa har så ordentliga anteckningar. Då går det ju att hantera när man ser vad 

de hållit på med.”201 Från intervjun gick att härleda att ämnesordning oftast verkar 

hållas för det bästa viset att hantera dylika handlingar om någon gemensam tråd går att 

finna i dem, vilket innebär att deras hemvist i mycket avgörs inom vilken sfär man 

föreställer sig deras ämnen höra hemma.202 Detta kan förklara delvis varför denna 

handlingstyp har benägenhet att röra sig, och när de ordnas och differentieras tenderar 

det också vara efter ämne.203 

 

 

IV:V:IV. Om undanstuvande av aviga handlingar och om ett ideal 

Manövern att ständigt stuva undan aviga handlingar i serier eller volymer tillhörandes 

kategorier som i mer idealiska situationer skall vara skilda från dem illustrerar en 

intressant skillnad mellan det klassiska förtecknandet av myndighetsarkiv och 

personarkiv, som är intimt kopplat till kvantitetslogiken jag tidigare redogjort för. I 

offentliga arkiv förtecknade efter AAS förväntades efter 1962 alla kategorier i schemat 

redovisas i förteckningen, även de som inte existerade, som i sådana fall skulle anges 

som icke-existerande. En av följderna av att huvudavdelningarna gjordes fasta var 

uppkomsten av luftserier och interna korsreferenser i arkiven.204 Något liknande 

förekommer i stort sett inte i personarkiv från förtecknade senaste 15 åren.205 

Handlingstyper som läggs i andra typers volymer blir del i deras serier och redovisas 

istället endast i anmärkningsfältet bland övriga handlingar. Detta är intressant i sig då 

det utgör en avvikelse ifrån Grass egna ideal: 

 

                                                 
200 Carlsson 1985 s.17 
201 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
202 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
203 T.ex. Hans Åkerhielms arkiv; Inez Svenssons arkiv; Anna och Gustaf Petris arkiv. 
204 Smedberg, Staffan, Att ordna och förteckna arkiv, 8. uppl., S. Smedberg, Saltsjö-Boo, 2008 
205 Förekommer dock ett fall i Dagmar Norells arkiv. Jag kan dock föreställa mig att det är vanligare i äldre arkiv 

baserade på AAS där det sannolikt medföljt mer praktiker från myndighetsförtecknande. 
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Om det föreslagna ordningsschemat anses vara meningsfullt och användbart så borde det också 

fungera som ett fast förteckningsschema, motsvarandes allmänna arkivschemat. Om det inte 

förekommer handlingar i en huvudavdelning så borde det följdriktigt markeras.
206

 

 

En sådan praktik skulle göra korshänvisningar och luftserier till en nödvändighet i vissa 

arkiv för att inte systemet skulle bli bedrägligt.  Som vi redan sett exempel på så är 

Grass struktur knappast så pass konsekvent tillämpad att en sådan nödvändighet uppstår. 

Min poäng är inte att framföra puristisk kritik utan att visa en skillnad mellan Grass 

föreslagna praktik och den på riksarkivet praktiserade, som säger något om Riksarkivets 

syn på idealisk ordning i den i detta fall studerade arkivtypen: på en plats redovisade 

volymer i sammansatta serier. 

 

V. Slutdiskussion 

V:I. Om kategoriernas inbördes relationer och hantering av skräp 

För den som vant sig vid myndighetsarkiven – vare sig de förtecknas efter AAS eller 

processbaserad redovisning – tycks vid första anblick personarkiven ofta vara föga 

logiska: det är en naturlig reaktion när förväntningen är att var handlingstyp på förhand 

går att identifiera och sedan hitta ett motsvarande fack för i ett schema eller 

handlingsslagslistning. Varför personarkiven förtecknade efter Grass framstår som så 

förvirrande är troligtvis för att deras ordningssystem är högst synkretiskt. Här 

samexisterar flera avgränsningsprinciper på samma differentieringsnivå i strukturen, 

och de samspelar inte alltid helt harmoniskt. Å ena sidan existerar vissa kategorier som 

relativt tydligt differentieras från andra genom handlingstyp (manuskript, 

korrespondens), å andra sidan finns den i praktiken helt ämnesordnade 

verksamhetsrelaterade handlings-kategorin som potentiellt kan uppfånga närmast allt 

inom en ofta inte given tematisk avgränsning. Till detta tillkommer den synkretiska 

personliga handlingar-kategorin vars omfång delvis tycks definieras av en löst inringad 

handlingstyp, men också en tematisk indelning ofta lika svårurskönjd som ”Handlingar 

relaterade till arkivbildarens verksamhet” Vidare har vi Samlingar och Övrigt som till 

stor del definieras av proveniensgrundade relationer, men också i olika grad 

handlingstyper. Kort sagt, få av dessa kategorier avgränsar sig efter samma sorts 

premisser. 

                                                 
206 Grass 1989 s.38 
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Ytterst underställs dessa kategoriers ordning vissa andra mer praktiska faktorer: 

kvantiteter, provenienser, leveranser, som ofta tvingar kategorierna in i 

gränsdragningsträsk som under andra förhållanden kanske inte hade uppstått. När man 

betraktar de handlingar som ”smutsar ned” (I Douglas bemärkelse) eller rör sig i 

otydliga gränsländer är det viktigt att komma ihåg att vad som är smuts i ett arkiv i 

dessa fall oftast beror på kvantiteter såsom beskrivet i början av detta avsnitt. Vad som 

är ”smuts” i ett personarkiv är det inte nödvändigtvis det i andra. Samtidigt finns som vi 

sett vissa särskilda handlingstyper som speciellt ofta är besvärliga eller vars exakta 

hemvister är otydliga. Undanstuvandet av dessa kan ofta framstå som kaotiskt, men 

följer inte sällan någon sorts hierarki. När vissa kategorier uteblir tenderar andra mer 

naturligt att suga upp det som annars hört hemma där. Den personliga handlingsserien i 

synnerhet tycks som visat ha en benägenhet att uppfånga avigt material. Även om 

Ånimmer inte gillade tanken att se personliga handlingar som en serie speciellt lämpad 

eller benägen att ta emot de aviga handlingarna bekräftade hon indirekt att en 

kategoriernas hierarki här ändå går att urskilja på denna punkt: ”Det hamnar ju inte 

bland breven om man säger så, det gör det ju inte...”207 Det förefaller också som att 

denna hierarki relaterar till de olika kategoriernas grad av tydlighet och bredd vad gäller 

handlingstyper till att börja med. 

Även om brev kan ha bilagor är korrespondensserierna oftast mycket renodlade och 

tycks i huvudsak innehålla just brev. De formaliserade ”rutinbrevens” benägenhet att 

hamna annorstädes implicerar att vad som anses passa i sådana serier/volymer är 

tämligen snävt avgränsat. Likaså förefaller manuskripten vara en relativt tydligt 

definierad och konsekvent tillämpad kategori efter handlingstyp, även om den har en 

benägenhet att uppfånga vissa otydliga eller aviga handlingar. 

De minst tydligt differentierade serietyperna är också de som vanligtvis tycks 

uppsluka mest avvikelser. Detta överensstämmer väl med Douglas tes att där ingen 

differentiering finns kan heller inte smuts. Problemet är emellertid att ingen av dessa 

kategorier tycks uppvisa karaktär av en ren sophög. Istället fyller de funktionen som 

uppsamlingsplats för ”orenheter” för att inga andra gör det. En risk finns att detta är ett 

självförstärkande beteende, för även om vi har en idealisk klar bild av vad som 

egentligen skall finnas i ”personliga handlingar” eller ”övrigt” och vad som inte skall 

det, förefaller det osannolikt att idogt bruk av dessa kategorier på detta vis inte leder till 

någon sorts urvattning av deras innebörd och differentieringsgrad. 

                                                 
207 Intervju med Lena Ånimmer 15-04-2015 
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V:I. Om studiens generaliserbarhet och möjliga fortsättningar 

Den stora frågan som måste ställas efter denna studie är i vilken utsträckning de 

problem som här beskrivs även är gällande i de arkiv som förtecknades innan Martin 

Grass modell. Det för vissa exempel använda Professor Gerda Boëthius arkiv uppvisade 

många liknande problem och drag som de Grassbaserade förteckningarna och frågan är i 

vilken utsträckning som de rådande ordningssvårigheterna och gränsdragnings-

problemen är arvegods från äldre tid. I vissa fall framstår tydligt att Grass-kategoriernas 

särskilda egenskaper och inbördes relationer skapar för detta schema unika problem, 

och frågan är vilken utsträckning dessa återkommer på andra arkiv där denna modell 

tillgrips. En intressant jämförelse vore att studera de riksarkivet underställda 

landsarkivens praxis vid förtecknande av personarkiv. 

Vad kommer till frågan om generaliserbarhet är naturligtvis det empiriska resultatet 

inte representativt för annat än riksarkivet, min misstanke är emellertid att vissa 

generella dynamiker grundade i teorin har ett universellt applicerbart värde. Den första 

är den urholkningsprocess som ett system med begränsat antal kategorier som inte har 

ett givet eller befäst system att hantera avvikelse från det riskerar att genomgå. 

Ett annat resultat som troligtvis har ett mått av generaliserbarhet är relation mellan 

nivåer och differentiering, och dess utfall på en ordnings stabilitet. Ju färre nivåer i ett 

förteckningssystem som en handling eller handlingstyp differentieras på desto mindre 

relevant blir det att tala om ordning. Detta är måhända ingen revolutionerande upptäckt, 

men det är en sällan omtalad dynamik. Ytterst visar den kanske främst av allt 

tillämpbarheten hos Douglas tänkande på arkivvärlden, även om metoderna för att 

tillämpa den kan och bör förfinas. 
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VI. Sammanfattning 

 

Trots avsaknaden av bestämda rutiner, regler och bestämmelser för hur personarkiv 

förtecknas tycks förtecknandet av personarkiv vid riksarkivet inte desto mindre styras av 

ett ordningsideal som framträder när man studerar dess förteckningar och samtalar med de 

som arbetar med dessa arkiv. Det är emellertid ett ordningsideal med svårigheter: å ena 

sidan tycks en konflikt finnas mellan en syn på vad som utgör en idealisk ordning inom 

ramarna för de scheman och kategoriläror man tillämpar och ett överordnat ordningsideal 

härskat av synen på när de olika instrumenten som arkivens innehåll differentieras med är 

befogade att använda i relation till kvantiteter. Viljan att konformera med den senare 

tillåter överträdelser mot den föregående. 

 Det kategorisystem som lånats av Grass genomsyras av sina egna 

gränsdragningsproblem: de olika kategoriernas skilda premisser för hur de avgränsar sig – 

om det är efter handlingstyp eller ämne – innebär att vissa handlingar ofta hamnar i 

gränsländer då deras hemvist i det mycket vida och ofta otydligt definierade 

kategorisystemet inte alltid är solklart. Avsaknaden av självklara avlastningsplatser för det 

kraftigt avvikande vars kvantiteter inte tillåter att det ges egna serier/volymer e.dyl. innebär 

att denna roll ibland måste antas av en eller annan kategori, och vilken detta är tycks 

närmast avgöras hierarkiskt: somliga kategorier, om de är närvarande i förteckningen, är 

mer benägna att uppsluka det avvikande än andra. 

 Varierande storlekar och utseende hos bestånd, omgångarna de inkommit i och vilka 

ursprung dess delar har, får till följd av kvantitetsmotiveringen bakom serie- och 

volymindelning att differentieringen av handlingarna ofta begränsas till vissa nivåer i 

förteckningen. När detta sker blir vissa av Grass kategorier lösare eller mindre användbara, 

och ersätts ofta med ren ämnesordning eller ordning efter handlingstyp, ofta på ett vis som 

påminner om äldre AAS-baserade förteckningar. 

 Samtidigt tycks ordningen också styras av en idé om vad ett personarkiv innehåller, en 

idé som allt att döma har vissa anor på riksarkivet: brev i synnerhet utgör en stabil och 

välavgränsad kategori som sällan låter sig besmittas av avvikande material, till den grad att 

brev av mer formaliserad eller rutinmässig karaktär ofta framstår som väl avvikande för att 

få störa dessa seriers renhet. Föreställningarna kring vad ett arkiv innehåller styr inte bara 

deras form, utan tycks också påverka vad som hålls för förvärvsvärt: arkiv som saknar 

vissa element förstås ofta som ofullständiga eller angränsar till andra arkivtyper.   
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