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What is thrown into Lethe, and why? A comparative historical study 

of the discursive construction of appraisal  
 

Abstract 
Appraisal is assuredly one of the most important archival practices.  The decision 

whether to preserve or destroy a collection of archival material, or parts thereof, has 

direct implications for multiple societal aspects, including the cultural heritage aspect, 

citizens’ ability to exercise their civil rights, and access to source material for legal 

and research purposes. Archival appraisal within the Swedish public sector is 

regulated by the constitution and a number of basic laws, for example arkivlagen 

(1990:782). The National Archives of Sweden has also published an appraisal policy 

that gives expression to the view that appraisal should be carried out in an informed 

and standardized manner. The main purpose of this Master’s thesis is to show, 

examine and critically discuss how appraisal as a synchronous and diachronic 

practice should be understood not only as the result of a rational appliance of laws 

and appraisal policies, but also as a socially constructed activity that is governed by 

implicit linguistic structures – discourses. Using Ernesto Laclau’s and Chantal 

Mouffe’s discourse theory, this Master’s thesis aims to analyze how the perception of 

archival material considered either disposable or preservable, is discursively 

constructed. Furthermore, the discourse analysis that is conducted within the scope of 

this study also examines discursive change and permanence. The main sources are 

derived from the acts produced by the National Archives in Sweden when considering 

the inquiries concerning appraisal of the archives of the police during the 1960s, 

1970s and 1980s. The study of appraisal in archival science has been conducted from 

a multitude of perspectives, methods and using a great variety of source materials. 

Prominent researchers such as Terry Cook, Eric Ketelaar and Berndt Fredriksson 

have on multiple occasions shown the importance and the uses of the postmodern and 

social constructivist perspective in archival science. However, such empirically 

grounded studies of appraisal are at present few, if any.  

The results demonstrated that the appraisal of the police archives during the period of 

study was structured by a range of discourses, including institutional discourse 

(verksamhetsdiskurs), several research discourses (forskningsdiskurser) and 

preservation discourse (bevarandediskurs). The discursive fluctuations between the 

1960s and the 1970s were more significant than between the 1970s and the 1980s. 

This increasing permanence in the discursive construction of appraisal may be 

connected to several phenomena in the surrounding world, such as the mounting 

urgency of concerns relating to appraisal and the Swedish National Archives 

increased tendency to embrace axiomatic appraisal methods amongst others. Future 

studies in archival science should aim at linking together discourse analysis of 

appraisal with a broader contextual approach, in order to further the understanding of 

the societal nature of appraisal.  
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Inledning 

Det sätt som ett bibliotek organiserar sitt bestånd på är inte slumpmässigt. [---] Det finns, och har 

länge funnits, en insikt bland såväl bibliotekspraktiker som -forskare i att det sätt som 

bibliotekens klassifikationssystem utformas på står i relation till olika kontextuella faktorer inom 

vilka biblioteken har att fungera.  

(Hansson 1999, s. 11) 

 

På detta sätt inleder Joacim Hansson, professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, sin 

avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap. Avhandlingen, som bär titeln 

Klassifikation, bibliotek och samhälle, är en kritisk granskning av SAB-systemet1 som 

tar sin utgångspunkt i antagandet att ingen kunskapsorganisatoriskt system är neutralt 

eller rationellt; klassifikation av alla slag avspeglar och reproducerar alltid sin 

tillkomstkontexts politiska-, kulturella- och ideologiska dimensioner (Hansson 1999, 

s. 12). Kort uttryckt syftar Hanssons undersökning till att, via hermeneutisk analys, 

belysa hur SAB-systemet står i samband med det tidiga 1900-talets svenska samhälle, 

den tid då systemet konstruerades (Hansson 1999, s. 14, 16, 73f). Den här 

undersökningen handlar om gallring i offentlig arkivverksamhet, och skiljer sig från 

Hanssons avhandling i fråga om problemområde, källmaterial och metod. Vad min 

och Hanssons studier emellertid delar är en ambition att belysa hur det sätt som 

samhällets institutioner för förmedling och förvaltning av kulturarv och information – 

till exempel arkiv och bibliotek – bedriver sin verksamhet på, bör förstås som en 

konsekvens av, i brist på ett bättre ord, historiska krafter. Detta i samma utsträckning 

som av lagar, förordningar, artikulerad politisk vilja och verksamhetsmål.  

Bakgrund 
Gallring som begrepp och praktik kan med fördel betraktas utifrån vissa 

bestämmelser i arkivlagen, en ramlag som reglerar arkivvård inom den offentliga 

sektorn, och i tryckfrihetsförordningen (Gränström, Lundquist & Fredriksson 1992, s. 

66). Den svenska offentlighetsprincipen garanterar allmänhetens insyn i 

myndigheternas verksamhet och verkar för rättssäkerhet, god tillgänglighet av 

information och andra grundläggande demokratiska rättigheter. 

Offentlighetsprincipen tar sig uttryck i bland annat förhandlingsoffentligheten, 

yttrande- och informationsfriheten, meddelarfriheten samt i den i sammanhanget 

centrala handlingsfriheten. Handlingsfriheten innebär att varje svensk medborgare har 

                                                 
1 SAB-systemet – som även kallas för Klassifikationssystem för svenska bibliotek – är det i särklass mest använda 

klassifikationssystemet i svenska folk- och forskningsbibliotek. 
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rätt att få tillgång till allmänna handlingar (Bohlin 2001, ss. 13-18).2  Rätten att ta del 

av allmänna handlingar står formulerad i tryckfrihetsförordningens (1949:105) andra 

kapitel, 1§: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall 

varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”. I arkivlagens 

(1990:782) 3§ beskrivs den offentliga arkivverksamhetens uppdrag och syfte på 

följande sätt: ”Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 

tillgodoser […] rätten att ta del av allmänna handlingar, […] behovet av information 

för rättskipningen och förvaltningen, och […] forskningens behov”. Lagen slår även 

fast att den offentliga arkivverksamheten är en del av det nationella kulturarvet 

(Gränström, Lundquist & Fredriksson 1992, s. 76). 
     

Gallringsfrågans vikt och betydelse framkommer på ett tydligt sätt om man för ett 

ögonblick sätter bestämmelserna i arkivlagens § 3 och Tryckfrihetsförordningens 

andra kapitel 1§ – rätten att ta del av allmänna handlingar – i samband med 

innebörden av begreppet gallring. Att gallra innebär att förstöra handlingar och 

information i arkiven, varför gallringsbeslut ofrånkomligen får konsekvenser för den 

offentliga administrationen, rättsapparaten, kulturarvet, forskningens tillgång till 

källmaterial och medborgarens rätt att ta del av allmänna handlingar. Den 

problematik som gallring av arkivhandlingar för med sig är väldokumenterad och 

mycket omdiskuterad i litteratur som har anknytning till det svenska arkivväsendet. I 

publikationen Bevarandet av nutiden. Riksarkivets gallrings- & bevarandepolicy står 

det: ”För varje beslut om gallring skall man noggrant dokumentera de motiv och 

kriterier som man tagit hänsyn till” (Riksarkivet 1995, s. 6). I en annan skrift utgiven 

av Riksarkivet, Om gallring. Från utredning till beslut, skriver Erik Norberg, f.d. 

riksarkivarie, i förordet att ”Gallring är ett aktivt ingrepp, som alltid skall kunna 

motiveras. Många faktorer måste övervägas före ett ställningstagande” (Riksarkivet 

1999, s. 5). Med denna studie vill jag ifrågasätta om de faktorer, motiv, kriterier och 

ställningstaganden som ligger till grund för att vissa arkivhandlingar uppfattas som 

möjliga att gallra, verkligen enbart kan hänföras till officiella element som lagar, 

förordningar, gallringspolicys, och individuella element som till exempel arkivariers 

skiftande intresseområden samt varierande uppfattning om olika materialtyper.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att studera och analysera bilden av gallringsbara 

handlingar som den framkommer i Riksarkivets gallringsutredningar för 

polisorganisationens arkiv från 1960-talet fram till och med 1980-talet. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 

samtliga fenomen i vår omgivning betraktas som språkligt – diskursivt – konstruerade 

                                                 
2 En allmän handling är ett dokument eller en upptagning som enligt tryckfrihetsförordningens 
(1949:105) andra kapitel 3 § förvaras hos myndighet, eller är inkommen eller upprättat hos myndighet. 
En allmän handling kan vara ett traditionellt dokument eller en upptagning av information, som kan 
tillgängliggöras via tekniska hjälpmedel. I princip är en allmän handling offentlig och därmed 
tillgänglig för envar. Det finns emellertid en serie undantag från handlingsfriheten som regleras i 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Översiktligt kan det konstateras att undantagen 
motiveras av hänsyn till allmännytta, viktiga nationella intressen, brottsbekämpning och skydd för den 
enskilde med avseende på till personliga och ekonomiska förhållanden (Bohlin 2001, s. 21f, 169; 
Gränström, Lundquist & Fredriksson 1992, s. 24f). 
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och föränderliga. Eftersom ingenting, ur detta perspektiv, är naturligt eller objektivt, 

innebär det att allt från vetande, kunskap och identitet till uppfattningar, värderingar 

och beskrivningar istället är konstruerade på ett eller annat sätt. Hur den diskursiva 

konstruktionen av vår omvärld är beskaffad är inte följden av en naturlag, eller 

resultatet av en historisk nödvändighet, utan formas av olika system av betydelse, 

diskurser, som sinsemellan kämpar om att få prägla konstruktionen av samtliga 

fenomen. Diskursanalys är en socialkonstruktivistisk metod som erbjuder verktyg att 

studera den diskursiva konstruktionen av fenomen i världen omkring oss. Med hjälp 

av diskursanalys ska jag kartlägga hur uppfattningen om vilka handlingar som ska 

gallras, och vilka som ska sparas, har konstruerats diskursivt under den period som 

jag har valt att studera. Mitt syfte kan konkretiseras i två specifika frågeställningar: 

 

 Hur konstrueras uppfattningen av vilket arkivmaterial som är möjligt att gallra 

diskursivt under årtiondena 1960-1980?  

 

 Vilka förändringar i den diskursiva konstruktionen av vilket arkivmaterial 

som är gallringsbart sker under min undersökningsperiod? Denna huvudfråga 

aktualiserar följande fråga: vilka aspekter av den diskursiva konstruktionen av 

det gallringsbara arkivmaterialet har störst permanens respektive kontingens?  

Avgränsningar & presentation av källmaterialet 

 
Gallring innebär att handlingar/uppgifter tillhörande ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt 

fastställda kriterier. Den är sålunda ett aktivt ingrepp som bygger på att man dessförinnan har 

gjort en bedömning av handlingarnas/uppgifternas informations- eller bevisvärde över tid och 

dokumenterat detta.  

(Riksarkivet 1999, s. 6) 

 

Citatet, som är taget ifrån Riksarkivets publikation Om gallring. Från utredning till 

beslut, lyfter fram två av gallringsbegreppets mest centrala aspekter. I det första ledet 

definieras gallring som en åtgärd där viss information som hör till ett arkiv förstörs.3 I 

det andra ledet konstateras att gallring aldrig sker planlöst och slumpartat: 

avlägsnandet av gallringsbara handlingar eller uppgifter i ett arkiv sker enligt en på 

förhand uppställd plan, en plan som i sin tur baseras på en gallringsutredning.4 Mitt 

                                                 
3 Gallringsbegreppet inkluderar likaså ”överföring till annan databärare” om överföringen leder till 
informationsförlust, förlust av möjliga informationssammanställningar, förlust av sökmöjligheter eller 
förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet. I den här undersökningen finns 
emellertid inget behov av att använda det mer detaljerade gallringsbegreppet (Riksarkivet 1999, s. 6). 
4 Det första steget i en gallringsutredning inom den offentliga sektorn är att myndigheten som förvaltar 
det berörda arkivet gör en inventering av de ingående handlingarna. Inventeringen ska bland annat ta 
fasta på om handlingarna är offentliga eller sekretessbelagda, deras omfattning samt samband med 
andra handlingar. Det andra steget är att de olika handlingstyperna i arkivet bedöms med utgångspunkt 
i deras värde för möjligheten till offentlighetsinsyn, rättskipning, förvaltning och forskning. Hur 
handlingarna påverkar förståelsen, och sökbarheten, av andra handlingar är exempel på andra aspekter 
som tas i beaktande i detta steg. Steg tre innebär att myndigheten skickar ett förslag på vilka handlingar 
som anses vara möjliga att gallra, och vilka som bör bevaras, till Riksarkivet. Förslaget innehåller en 
sammanställning av ovan beskrivna inventering och bedömning av de aktuella handlingarna, samt en 
motivering av förslaget i fråga. Det fjärde och sista steget i utredningsprocessen är att Riksarkivet 
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källmaterial består av beredningsmaterial från Riksarkivets gallringsutredningar. 

Beredningsmaterialets innehåll kan variera mycket från gallringsärende till 

gallringsärende. Utredningar av ärenden som berör stora mängder arkivhandlingar 

och ingående revisioner av redan fattade gallringsbeslut har till synes avsatt mest 

beredningsmaterial. De vanligast förekommande handlingarna i Riksarkivets 

beredningsmaterial är promemorior, svar från olika remissinstanser (i huvudsak 

landsarkiven) samt koncept till brev och gallringsbeslut. Beredningsmaterialet finns 

bevarat i Riksarkivets ämbetsarkiv. Beslutet att använda beredningsmaterial från 

Riksarkivets gallringsutredningar föreföll vara en fruktbar empirisk utgångspunkt 

eftersom det innehöll de olika synpunkter, meningsskiljaktigheter och diskussioner 

som låg till grund för Riksarkivets gallringsbeslut. 

 

Jag har valt att basera den här studien på beredningsmaterial från Riksarkivets 

gallringsutredningar rörande polisorganisationens arkiv.  Undersökningsperioden 

utgörs av årtiondena 1960-1980. Skälen som ligger bakom avgränsningarna 

sammanfaller i stor utsträckning. Anledningen till jag valde att förlägga min 

undersökningsperiods bakre gräns till 1960-talet beror på att det var under detta 

årtionde som Riksarkivet fick mandat att utfärda gallringsbeslut. Dessförinnan 

fattades samtliga dylika beslut för statliga myndigheter på regeringsnivå. År 1965 

blev dessutom det svenska polisväsendet en del av den statliga förvaltningsapparaten 

från att tidigare ha varit en kommunal verksamhet (Sterzel & Arvidsson 2010). I och 

med polisens förstatligande föll arkivfrågor som rörde polisorganisationen, till 

exempel gallring av dess arkiv, under Riksarkivets ansvar. Jag har valt att avgränsa 

mig till beredningsmaterial som rörde gallring i polisens arkiv eftersom 

polisväsendets förstatligande förde med sig stora förändringar i polisorganisationen. 

Detta innebar sannolikt att en stor mängd nya och gamla gallringsfrågor plötsligt blev 

aktuella. Kort sagt: det fanns goda möjligheter att hitta rikt beredningsmaterial från 

1960-talet om jag valde att undersöka gallringsutredningar som rörde 

polisorganisationens arkiv. 

 

Den främre tidsliga avgränsningen av min studie gjordes med en kombinerad hänsyn 

till mina forskningsfrågor och arbetsekonomiska skäl. Eftersom jag var intresserad av 

att studera förändringar i den diskursiva konstruktionen kring vad som har ansetts 

vara gallringsbart, valde jag att studera källmaterial från på varandra följande 

årtionden. Efter att jag avgränsat mig till att studera gallringsutredningar som rörde 

polisorganisationens arkiv från årtiondena 1960-1980, genomfördes 

materialinsamlingen på så sätt att jag identifierade de gallringsutredningar som 

framstod som de mest omfattande. Tanken bakom detta tillvägagångssätt var att finna 

de gallringsutredningar som innehöll det mest rikhaltiga beredningsmaterialet.5 Det 

beredningsmaterial som jag baserar min undersökning på kommer från sex av 

Riksarkivets gallringsutredningar rörande polisorganisationens arkiv, varav en 

 
bereder myndighetens gallringsförslag, vilket kan innefatta ett remissförfarande. Slutligen sker 
Riksarkivets prövning av gallringsförslaget; om det inte föreligger några invändningar fattar 
Riksarkivet beslut om att gallringen ska verkställas (Riksarkivet 1999, s. 6-17). 
5 I Vetandets arkeologi betonar den franska idéhistorikern och filosofen Michel Foucault vikten av 
planera en diskursanalytisk studie med hänsyn till empirin: ”Å ena sidan måste man fatta ett empiriskt 
beslut och välja ett område där dessa [diskursiva] relationer förefaller vara talrika, tät förekommande 
och relativt lätta att beskriva” (Foucault 2002, s. 45). 

http://www.ne.se/search/hits.jsp?i_author_id=FSl
http://www.ne.se/search/hits.jsp?i_author_id=UAn
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gjordes på 1960-talet, tre på 1970-talet och två på 1980-talet.6 Beredningsmaterialet 

från 1960-talet består av en handling, medan materialet från 1970- och 1980-talet 

består av vardera elva handlingar. Inalles omfattar källmaterialet cirka 280 sidor 

fördelat över årtiondena på följande sätt: 1960-talet representeras av ungefär 50 sidor, 

1970-talet av 100 sidor och 1980-talet av 130 sidor.7  

Metodval 
I syfte att belysa hur uppfattningen av vilka handlingar som är gallringsbara har 

konstruerats årtiondena 1960-1980, har jag valt att använda mig av diskursanalytisk 

metod och diskursteori som den har utformats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. 

En presentation av dessa metodiska och teoretiska verktyg finns nedan, under 

rubriken ”Teoretiska & metodiska perspektiv”.  Jag bedömer att den 

diskursanalytiska ansatsen är ändamålsenlig, eftersom den erbjuder lösningar på de 

metodiska och teoretiska utmaningar som uppkommer i mötet mellan min 

grundläggande forskningsfråga och mitt källmaterial. Diskursanalysen tillåter att jag 

flyttar analysens fokus från källmaterialets ursprungliga intention och sanningshalt till 

de strukturer, ordval och samband som finns i texten. Av denna anledning kan man 

använda många olika sorters material i en diskursanalytisk undersökning. Härvidlag 

blir det mycket heterogena beredningsmaterialet en tillgång snarare än en 

begränsning. Vidare erbjuder diskursanalysen en teoretisk kontext där betydelsen av 

olika ord och begrepp är kontingent och föränderligt. Med diskursanalysen som 

redskap kan man därför studera hur innebörden av samma ord och begrepp varierar 

över tid. Diskursanalysen erbjuder även verktyg som gör det möjligt att anlägga ett 

jämförande perspektiv på det studerade materialet; i en jämförande diskursanalys 

framkommer både förändring och permanens på ett tydligt sätt. Slutligen möjliggör 

diskursanalysen intern jämförelse av ett heterogent material över tid, utan hinder av 

att externa varierande politiska, kulturella, ideologiska eller faktorer varierat under 

undersökningsperioden. Det kan i sammanhanget vara värt att notera att det 

förekommer en omfattande diskussion kring huruvida diskursanalysen är att betrakta 

som en metod, som en teori eller som båda delar.8 För tydlighetens skull vill jag 

                                                 
6 Gallringsutredningarna rör landsfiskalernas arkiv (1969:237), kommunala polisavdelningars arkiv 
(1973:358), den lokala polisorganisationens arkiv (1974:401-402),  Göteborgs poliskammares arkiv 
(1976:554), den lokala polisorganisationens arkiv (1981:788) och Rikspolisstyrelsens arkiv 
(1984:936). 
7 Det beredningsmaterial från 1960-talet som jag har undersökt innehåller enbart en handling av 
intresse för den här studien, nämligen det 50 sidor långa dokumentet PM angående gallring i 
landsfiskalsarkiven. Motsvarande material från 1970- och 1980-talet innehåller betydligt fler 
handlingar. Jag ser emellertid inte den ojämna spridningen av empiriskt underlag som något problem. 
PM angående gallring i landsfiskalsarkiven är ett jämförelsevis rikt och omfattande dokument, och ett 
fullgott underlag till det aktuella delkapitlet i undersökningen. Eftersom studien använder sig av en 
diskursanalytisk metod, blir inte källmaterialets representativitet en fråga. 
8 I Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys ifrågasätter författaren Iver B. 
Neumann det traditionella metodbegreppets giltighet i samband diskursanalytiska studier, eftersom det 
implicerar att forskaren kan inta en extern position i förhållande till sitt studieobjekt. Neumann 
framhåller att en sådan relation är oförenlig med diskursanalysens grundläggande antagande att det är 
omöjligt att träda utanför den socialt konstruerade verkligheten i syfte att betrakta den ”utifrån” 
(Neumann 2003, s. 15). Författarna till Discourse analysis as theory and method, Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips, intar samma position som Neumann både i fråga om vikten av att den 
diskursanalytiska begreppsapparaten är koherent samt i fråga om behovet, eller snarare avsaknaden 
därav, av att separera begreppen teori och metod i sammanhanget (Winther Jørgensen & Phillips 2002, 
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framhålla att jag omfattar den senare uppfattningen: diskursanalys som en läsart är att 

betrakta som en metod; diskursanalys som en tolkningskontext är att betrakta som en 

teori (och kan i denna betydelse komma att benämnas ”diskursteori” i det följande). 

Teoretiska & metodiska perspektiv 
Diskurs anses vara ett svårfångat ord av goda skäl. Vid sidan av sina många lexikala 

betydelser talas det om diskurser i många olika typer av texter och i många olika 

typer av sammanhang. Ordet kan förekomma i allt från filosofisk terminologi, till 

grundläggande metodiska diskussioner kring kunskapens, sexualitetens och maktens 

grundläggande organisationsprincip och som ett praktiskt textanalytiskt redskap i 

humanistiska och samhällsvetenskapliga undersökningar. Det är av stor vikt att dessa 

frågetecken kring diskursbegreppets definition och tillämpbarhet rätas ut innan vi ger 

oss i kast med den egentliga studien. Min målsättning i det följande delkapitlet är att 

introducera diskursbegreppet och den i sammanhanget mest relevanta filosofiska- och 

idéhistoriska kontexten, för att slutligen landa i en presentation och diskussion av 

Laclau och Mouffes diskursteori. Avsnittets tyngdpunkt kommer att ligga på att lyfta 

fram diskursanalysens användbarhet som ett praktiskt redskap för analys och 

tolkning, för att på så sätt ange mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  

Definition av diskursbegreppet 
I Diskursanalys som teori och metod Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips en definition av begreppet diskurs som med fördel kan tjäna som 

utgångspunkt för en tentativ beskrivning av vad en diskurs är för något. Definitionen 

lyder: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Med utgångspunkt i Winther 

Jørgensen & Phillips begreppsbestämning vill jag accentuera tre centrala aspekter av 

diskursens betydelse: för det första är en diskurs någonting som har relevans både för 

hur vi talar om verkligheten och för hur vi förstår den. Här blir det tydligt att 

diskursbegreppet intimt hänger samman med grundläggande ontologiska och 

epistemologiska spörsmål, det vill säga frågor om hur verkligheten och kunskapen är 

beskaffad. Det finns även ett samband mellan de två aspekter som lyftes fram ovan, 

nämligen mellan att tala och att förstå, mellan språk och tanke. Diskursbegreppet 

förutsätter att det finns en koppling mellan språket och vad vi kan uppfatta, och 

därmed förstå, i vår omvärld. För det andra medger inte diskursbegreppet att vi förstår 

och talar om världen på vilket sätt som helst.  Diskursen karakteriseras sålunda av 

vissa bestämmelser – eller, om man så vill, strukturer eller regler – som hindrar 

förbindelsen mellan språk, omvärldsuppfattning och tanke ifrån att spela fritt. 

Diskursen sätter i detta avseende gränser. För det tredje och sista: diskurser sätter inte 

enbart gränser för hur vi talar, tänker och förstår verkligheten i allmänhet, utan 

opererar likaså i förhållande till avgränsade aspekter av verkligheten, som till 

exempel situationer, verksamheter, institutioner, begrepp, praktiker, vetenskaper eller 

företeelser. Alltså: olika aspekter av verkligheten kan ha olika diskursiva 

 
s. 4). I Discouse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis skriver diskursteoretikerna 
Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough att diskursanalys innehåller förenade teoretiska och 
metodiska aspekter – där förra operationaliseras via den senare – som inte bör skiljas åt (Chouliaraki & 
Fairclough 1999, s. 16). 



 

 10 

förutsättningar; vid varje given tidpunkt, i varje given situation, finns det en myriad 

av diskurser som sätter gränser hur vi uppfattar, beskriver och begriper vår omvärld.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en diskurs är en uppsättning språkliga 

avgränsningar som slår fast vilka epistemologiska, ontologiska och semantiska 

förutsättningar vi har för tala om och förstå ett visst utsnitt – av större eller mindre 

omfattning – av verkligheten. I syfte att kasta ytterligare ljus över de mångtydiga 

begreppen diskurs och diskursanalys ska jag i det följande göra en serie korta nedslag 

i de viktigaste delarna av diskursanalysens och diskursteorins ontologiska och 

epistemologiska premisser. Diskussionen kommer i huvudsak att röra sig kring 

termerna poststrukturalism och socialkonstruktivism.9 

Strukturalistisk och poststrukturalistisk språksyn 
Diskursanalys som metod och teori grundar sig i en strukturalistisk språksyn som 

lanserades av den schweiziske språkforskaren Ferdinand de Saussure och som sedan 

vidareutvecklades i den poststrukturalistiska kunskapstraditionen (Winther Jørgensen 

& Phillips 2002, s. 8). I Saussures språksyn finns det ingen på förhand given koppling 

mellan vår omvärld och det språk som vi använder för att beskriva den. Sambandet 

mellan ett visst fenomen i verkligheten och ett visst ord i språket upprättas istället via 

sociala konventioner: vi vet att ordet ”zebra” hänvisar till ett svart och vitt, randigt 

och hästliknande djur som lever i Afrika för att konventioner har lärt oss att så är 

fallet (Winther Jørgensen & Phillips 2002, ss. 9-12; Neumann 2003, s. 18f; de 

Saussure 1970, ss. 93-106; Torfing 1999, s. 87f). Frågan om hur varje språkligt 

tecken får sin specifika betydelse belyser ytterligare en viktig tes i Saussures 

språksystem. Saussure betraktar språket som ett differentiellt system av tecken. Varje 

tecken i språket vinner sin särskilda betydelse genom att skilja sig från andra tecken. 

Ordet ”arkivhandling” får följaktligen sin innebörd genom att skilja sig från ord som 

”brev”, ”papper”, ”bok” och ”museiföremål”. Saussure menar således att de ord som 

används i den enskilda instansen av konkret språkbruk, till exempel en talakt, alltid 

får sin betydelse genom relationer till andra ord i språkets system. Den 

poststrukturalistiska kritiken hänför sig i huvudsak till följande aspekter av Saussures 

strukturalistiska språksystem.10 Saussure är av uppfattningen att språkets system av 

tecken är oföränderligt.11 Inom den poststrukturalistiska kunskapstraditionen hävdar 

                                                 
9 Neumann nämner strukturalismen, Annalesskolan och Frankfurtskolan som exempel på 
”kunskapstraditioner” som föregått och influerat diskursanalysen (Neumann 2003, s. 18). I Hegemony 
and socialist strategy. Towards a radical democratic politics beskriver författarna Laclau och Mouffe 
hur flera marxistiska tänkare, i synnerhet Antonio Gramsci, haft stor betydelse för diskursteorins 
utformning (Laclau & Mouffe 2001, s. 47f). 
10 Begreppet ”poststrukturalism” som sådant implicerar att tankeströmningen följde på strukturalismen. 
Kritik mot Saussures system uppstod givetvis även inom strukturalismen. 
11 Denna uppfattning kom att bli central inom strukturalismen, där det i flera vetenskapliga fält blev en 
viktig forskningsuppgift att kartlägga den bakomliggande strukturen i olika typer av språkliga 
yttringar. Roland Barthes, en fransk litteraturkritiker, semiotiker och filosof, gör i monografin S/Z en 
utpräglat strukturalistisk läsning av Honoré de Balzacs novell Sarrasine. Barthes undersökning av 
Sarrasine är uppdelad i 561 kronologiskt disponerade lexier, ”läsenheter”, var och en innehållande en 
mening, en halv mening eller bara några ord ur novellen. Läsningen sker utifrån fem koder, var och en 
skapad i syfte att fånga en viss grundläggande funktion i texten. Lexi 66 är ett belysande exempel på 
hur Barthes undersökning är gestaltad: ”(66) medan han mumlade några obegripliga ord. Hans 
spruckna röst hördes, likt ljudet av en sten som faller i en brunn.  Ljudet av en sten som faller i 
en brunn är mycket olikt en ’sprucken röst’; men här är konnotationen långt viktigare än metaforens 
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man emellertid att språkets grundläggande matris i själva verket är i ständig 

förändring. Tanken om att språket innehåller strukturer kvarstår såtillvida att man 

fortfarande anser att tecken får sin mening i relation till andra tecken, men dessa 

strukturer betraktas som temporära och kontextberoende.  Vid sidan av att lyfta fram 

att språkets struktur kan förändras, är en av den poststrukturalistiska kritikens 

viktigaste poänger bilden av hur denna förändring sker. I den strukturalistiska 

kunskapstraditionen är det i det konkreta språkbruket som den språkliga strukturen 

skapas, förändras och reproduceras. 

Socialkonstruktivism 
Om den strukturalistiska och poststrukturalistiska språksynen betraktas som 

diskursanalysens teoretiska premisser kan socialkonstruktivism vara termen som 

beskriver det grundläggande perspektivet som följer när dessa premisser omsätts i 

analytisk verksamhet (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 3).12 Diskursanalytisk 

metod och teori är socialkonstruktivistisk såtillvida att de förutsätter att vår tillgång 

till omvärlden alltid är avhängig språket. Språket är i sammanhanget inte att betrakta 

enbart som en förmedlare, utan som en aktiv medskapare i hur verkligheten 

framträder för oss (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 8f; Neumann 2003, s. 18, 

33). Medskapandet i fråga äger rum genom att språket attribuerar betydelse till 

fenomen vi upplever i vår omvärld. Språket konstruerar på så sätt vår 

omvärldsuppfattning, och eftersom språket kan förändras från kontext till kontext, 

från tidpunkt till tidpunkt, gäller detsamma även för vår uppfattning av omvärlden. 

Detta leder oss fram till ytterligare ett viktigt socialkonstruktivistiskt försanthållande: 

ingen kunskap – vare sig det är fråga om vardaglig förståelse, sunt förnuft eller 

institutionaliserad vetenskap – är säkert, objektivt, grundad i bemärkelsen att den 

förhåller sig direkt till verkligheten. Kunskap är i sammanhanget att betrakta som en 

följd av hur vi kategoriserar världen via språket, och inte ett resultat av världens 

beskaffenhet i sig (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 5f). Språkets föränderlighet 

och kontextbundenhet ger likaså vid handen att kulturell och historisk specificitet får 

stor betydelse när det gäller att förstå hur vi tolkar vår omvärld och slår fast vad som 

är sant och falskt, rimligt och orimligt, samt för hur vi bestämmer vad som ryms i 

verkligheten och vilka egenskaper vi tillskriver saker och ting (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002, s. 5f).  

Laclau & Mouffes diskursteori 
 

[Laclau & Mouffe] do not seek to discover a universal truth by shedding light where formerly 

there was darkness; rather, they aim to unveil certain strictly local truths by questioning the 

totalizing ideological horizons that deny the contingency of the criteria for truth and falsity.  

(Torfing 1999, s. 12) 
 

 
saklighet. Konnotationskedjan innefattar följande element: stenarnas livlösa tröghet, brunnarnas dystert 
ekande rymd och de gamlas sviktande röst, som är motsatsen till den perfekta röstens jämnflytande 
legato” (Barthes 1975, s. 9-23, 61). 
12 Winther Jørgensen och Phillips skriver: ”But both social constructionism and poststructuralism are 
disputed labels and there is no consensus about the relationship between the two. We understand social 
constructionism as a broader category of which poststructuralism is a subcategory” (Winther Jørgensen 
& Phillips 2002, s. 6). 
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Post-marxisterna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori tar sin 

utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska premissen att vår 

omvärldsuppfattning är grundad i språket.13 Eftersom språket är föränderligt följer att 

alla omdömen, all kunskap, vetande och sanning – kort sagt, alla de olika lager av 

betydelse vi tillskriver fenomen i verkligheten – är kontingenta, alltså tillfälliga, 

fenomen. Diskursteorin erbjuder redskap för att studera den diskursiva konstruktionen 

av alla sanningar, värdehierarkier och omdömen i samhället, samt förändringen av 

detsamma (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 25f). Laclau & Mouffes 

diskursteori kretsar kring tre grundläggande koncept, nämligen diskurs, hegemoni och 

social antagonism. Utöver dessa ska jag uppehålla mig vid begreppen artikulation, 

moment, element, closure, nodalpunkt, myt och flytande signifikanter. Jag kommer 

inte att diskutera Laclau & Mouffes syn på diskurser, eftersom den i allt väsentligt 

sammanfaller med det diskursbegrepp som presenterats ovan.  

Artikulation, moment, element, diskursivt fält & diskursordning 

Laclau & Mouffe skriver: 

 
[W]e will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their 

identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from 

the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear 

articulated within a discourse, we will call moments. By contrast we will call element any 

difference that is not discursively articulated.  

(Laclau & Mouffe 2001, s. 105) 
 

Citatet belyser innebörden av tre analytiska termer: artikulation, moment och element. 

En diskurs är en konstellation av tecken som temporärt sedimenterar betydelse inom 

ett visst område genom att stå i ett visst förhållande till varandra. Vad Laclau & 

Mouffe kallar för moment är sådana tecken som ingår i en diskurs (Winther Jørgensen 

& Phillips 2002, s. 26). Tecken vars betydelse däremot inte har fixerats i förhållande 

till andra tecken inom ramen för en diskurs kallas för element. Element är tecken som 

har flera potentiella innebörder (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 27). En 

artikulation är en enskild språkhandling – muntlig eller skriftlig – som placerar olika 

element i relation till varandra, och därigenom skapar betydelse. En diskurs försöker 

ständigt att stabilisera betydelsen inom ett visst fält genom att konvertera mångtydiga 

element till moment, det vill säga entydiga tecken som erhåller sin betydelse genom 

fasta relationer till andra tecken.  Därmed reduceras elementets polyvalenta innebörd 

till en specifik betydelse och diskursen uppnår closure – en temporär stabilisering av 

betydelse i det ständigt föränderliga språkets domän (Winther Jørgensen & Phillips 

2002, s. 27f).  Laclau och Mouffe poängterar att den diskursiva process som leder till 

closure – med andra ord att en betydelse fixeras till exempel genom att en sanning 

fastslås, ett omdöme ges eller att en värdehierarki etableras – samtidigt verkar 

exkluderande (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 26f). För varje försanthållande 

finns det följaktligen flera alternativa betydelser som negeras. Den samlade mängden 

av alternativa betydelser, både element och andra diskurser, som inte ryms inom den 

aktuella diskursen, kallar Laclau & Mouffe för the field of discursivity (Laclau & 

                                                 
13 Jag förstår här termen ”post-marxist” som att Laclau och Mouffe har hämtat inspiration av 
marxismens ideologikritik samtidigt som de har lämnat marxismens deterministiska och materialistiska 
kärna bakom sig. 



 

 13 

Mouffe 2001, s. 111f; Torfing 1999, s. 91f; Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 

27). Diskursens synbara stabilitet hotas ständigt att undermineras av det diskursiva 

fältet, vars själva existens är ett bevis på att den diskursiva konstruktionen av 

betydelse enbart har skett på ett sätt av många möjliga och därmed är kontingent; 

förändring är alltid möjligt (Laclau & Mouffe 2001, s. 111). Det diskursiva fältet är 

därmed själva grundförutsättningen för diskursens ständiga förändringspotential och 

anledningen till varför en diskurs aldrig förmår fixera betydelsen i ett visst fält via 

permanent closure. 

 

Här ska jag modifiera Laclau & Mouffes diskursteori genom att införa diskursordning 

som ett komplementärt begrepp.  Diskursordning är en term som förekommer i 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (eng. critical discourse analysis) och 

Michel Foucaults arbeten (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 27, 67). I 

sammanhanget ska vi emellertid enbart använda oss av en mycket pragmatisk 

definition av begreppet. Medan det diskursiva fältet består av samtliga konstruktioner 

av betydelse som blivit exkluderade ur en viss diskurs, omfattar diskursordningen 

enbart de diskurser som konkurrerar inom en och samma domän. Det diskursiva fält 

som omger en ekologisk jordbruksdiskurs innehåller med andra ord alla andra 

konstruktioner av betydelse som inte inkluderas i diskursen i fråga, inklusive en 

fotbollsdiskurs, en whiskeydiskurs och en tv-spelsdiskurs. Begreppet diskursordning 

däremot, avser två eller fler diskurser som kämpar om rätten att få fixera betydelsen i 

deras gemensamma område. En möjlig diskursordning består till exempel av en 

ekologisk jordbruksdiskurs, en industriell jordbruksdiskurs, en 

kollektivjordbruksdiskurs och en plantagejordbruksdiskurs (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002, s. 27, 55ff). 

Antagonism, hegemoni & hegemonisk intervention 

Den ursprungliga betydelsen av begreppet antagonism i Laclau & Mouffes 

diskursteori förstås bäst i ljuset av teoribildningens socialkonstruktivistiska 

utgångspunkter. Eftersom förekomsterna i vår omvärld är språkligt konstruerade och 

därmed föränderliga, innebär det att ting, ord, begrepp etcetera alltid hade kunnat vara 

beskaffade på ett annat sätt. Antagonism avser det spänningsförhållande som uppstår 

när två olika konstruktioner av samma beskaffenhet ställs mot varandra (Laclau & 

Mouffe 2001, ss. 122-127). I den modifierade versionen av diskursteorin har 

begreppet i grund och botten samma innebörd; antagonism avser att beskriva när det 

råder en diskursiv kamp mellan de olika diskurserna i en viss diskursordning 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 47f, 56). I följande citat lyfter Laclau & 

Mouffe fram den analytiska potentialen i begreppet antagonism: 

 
Antagonism as the negation of a given order is, quite simply, the limit of that order, and not the 

moment of a broader totality in relation to which the two poles of the antagonism would constitute 

differential – i.e. objective – partial instances.  

(Laclau & Mouffe 2001, s. 126) 
 

Förekomsten av antagonism i ett visst utsnitt av verkligheten indikerar sålunda vilka 

diskurser – vilka konstruktioner av betydelse – som konkurrerar om att få etablera sig 

som den primära i området. Antagonism är emellertid inget oföränderligt tillstånd. 

Ibland kan en av de inblandade diskurserna komma att radera ut sina konkurrenter i 

diskursordningen och fixera all betydelse i sitt fält. I och med att samtliga alternativ 
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till den segrande diskursens konstruktion av betydelse temporärt försvinner, upplöses 

likaså antagonismen i det aktuella fältet. I Laclau & Mouffes diskursteori används 

termen hegemoni för att beskriva en dominerande position av detta slag. Själva 

händelsen då en diskurs etablerar sin betydelse som den enda gällande kallas för en 

hegemonisk intervention (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 48f, 56; Laclau & 

Mouffe 2001, s. 135f; Torfing 1999, s. 101). Vad som sker när en diskurs etablerar 

sig som en vedertagen sanning i vår omvärld, eller i ett utsnitt av den, är att diskursen 

temporärt lyckas fixera betydelsen inom sitt fält. Med andra ord: diskursen lyckas inta 

en dominerande position genom att hålla konkurrerande diskurser stången. 

Tidpunkten då en diskurs lyckas fixera betydelsen inom ett visst område försiggås 

därför alltid av en process där olika diskurser kämpat om att få etablera sig som den 

dominerande. 

Nodalpunkt & flytande signifikanter 

Om man tittar på hur betydelsen i en diskurs är organiserad märker man snart att vissa 

moment verkar vara av större betydelse än andra. Dessa privilegierade moment kallar 

Laclau & Mouffe för nodalpunkter, och de kännetecknas i huvudsak av sin 

dominerande position i diskursens konstruktion av betydelse – andra moment i 

diskursen erhåller sin betydelse i relation till nodalpunkten i fråga.14 I en 

jordbruksdiskurs är ”skörd” en nodalpunkt som ger betydelse åt moment som 

”missväxt” och ”lie”.15 Vidare kan man tänka sig att ”demokrati” och ”folket” 

fungerar som nodalpunkter i en politisk respektive nationell diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips 2002, s. 26). Laclau & Mouffe använder termen flytande 

signifikant för att beskriva ett tecken (element) som är som är av stor betydelse i flera 

konkurrerande diskurser och därmed alltid omstridd av dessa. Anledningen till att 

flytande signifikanter ger upphov till antagonism är att varje diskurs vill inlemma det 

betydelsefulla tecknet i sin specifika betydelsekontext. Även en nodalpunkt kan vara 

en flytande signifikant (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 28f). Alltså är 

”jordbruksmark” en nodalpunkt i en ekologisk jordbruksdiskurs, och en flytande 

signifikant i en diskursiv kamp mellan en ekologisk jordbruksdiskurs och en 

industriell jordbruksdiskurs. 

Litteraturöversikt 
Den här undersökningen handlar om att kartlägga och jämföra den diskursiva 

konstruktionen av vilket arkivmaterial som anses vara möjligt att gallra under 

årtiondena 1960-1980. Andelen arkivvetenskaplig forskning som har uppehållit sig 

vid detta specifika problemområde är liten, för att inte säga obefintlig. Jag har i 

arbetet med min bibliografi inte lyckats hitta, varken inom den arkivvetenskapliga 

litteraturen eller inom näraliggande discipliner som till exempel historia, någon 

kritisk, empiriskt grundad studie som har undersökt varför visst arkivmaterial har 

ansetts vara gallringsbart, medan annat har uppfattats som nödvändigt att bevara. 

                                                 
14 Ordet ”nodalpunkt” bör sannolikt ha sitt etymologiska ursprung i ordet ”nod”, vilket 
Nationalencyklopedin (2010) definierar som en ”punkt i vilken linjer förgrenar sig eller skär varandra 
[…] spec. äv. om ställe på växtstam från vilken blad växer ut”.  
15 I en dödsdiskurs, där ”döden” är en nodalpunkt, skulle momentet ”lie” till exempel ha en helt annan 
innebörd. 
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Däremot finns det åtskillig forskning som utforskar både gallring och närliggande 

problemområden utifrån andra infallsvinklar. Framställningen kommer i det följande 

att gå från det synbart perifera till det centrala. Först ska jag göra ett kort nedslag i hur 

gallring har behandlats i vad jag har valt att kalla för ”handbokslitteratur”, det vill 

säga böcker som i huvudsak rör sig inom den praktiska arkivverksamhets horisont.16 

Sedan ska jag, med utgångspunkt i några utvalda texter, ange huvuddragen i den 

arkivvetenskapliga forskningsinriktning som min undersökning tillhör. 

Forskningsinriktningen i fråga karakteriseras av att både arkivet som institution och 

enskilda arkivverksamheter – som ordnande, förtecknande och gallring av 

arkivmaterial – studeras ur ett postmodernt och socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Handbokslitteratur 
Arkivvetenskap är, i likhet med till exempel biblioteks- och informationsvetenskap, 

en humanistisk- och samhällsvetenskaplig disciplin som förhåller sig till både ett 

akademiskt fält och en omfattande institutionell verksamhet. Man kan se motsvarande 

tudelning i den korpus av litteratur som behandlar gallring: vid sidan av den 

vetenskapliga litteraturen finns det åtskilliga handböcker som behandlar 

problemområdet. I handbokslitteraturen framställs gallring som ett i raden av de 

begrepp som tillsammans utgör arkivets centrala verksamhetsområde.17 

Gallringsproblematiken belyses i sammanhanget, föga förvånande, ur ett 

verksamhetsnära perspektiv. I Arkivkunskap konstaterar Nils Nilsson att gallringen 

”från 1920-talet och framåt […] blivit ett av de viktigaste inslagen i arkivtjänsten” 

(Nilsson 1973, s. 110). Gallring framställs som den enda plausibla lösningen på det så 

kallade ”massproblemet” – den kraftigt ökande ackumulation av arkivmaterial som 

Nilsson menar har sin grund i det moderna samhällets ständigt större behov av 

information (Nilsson 1973, s. 110f). Nilsson uppfattar gallringsfrågan som 

problematisk såtillvida att det är svårt för den ansvariga arkivarien att, med 

utgångspunkt i en serie kriterier – vetenskapligt och praktiskt-samhälleligt värde, hur 

gallringen av en serie påverkar det aktuella beståndet som helhet etcetera – att göra 

rätt bedömning av vilket arkivmaterial som kan gallras, och vilket som bör bevaras 

(Nilsson 1973, ss. 111-124). Antologin Arkivvetenskap innehåller ett bidrag av 

Staffan Smedberg, med titeln ”Bevarande och gallring”, som diskuterar 

gallringsfrågan enligt i stort sett samma linjer som Nilsson. Gallring av arkivmaterial 

sker av en ekonomisk – och ibland juridisk – nödvändighet, och uppfattas som 

problematisk enbart i bemärkelsen att det är komplicerat för arkivarien att göra en 

                                                 
16 Distinktionen mellan ”handbokslitteratur” och ”arkivvetenskaplig litteratur” syftar till att 
åskådliggöra bredden i den arkivlitteratur som har utforskat gallringsproblematiken, samtidigt som de 
behandlade texternas olika karaktär – vissa har en vetenskaplig- och andra en översikts- eller 
lärobokskaraktär – framkommer med önskad tydlighet. Uppdelningen bör inte betraktas i samband 
med professor Berndt Fredrikssons indelning av arkivvetenskapen i en empirisk och en normativ del, 
där studier i den senare kategorin tar sikte på att utveckla nya metoder och rutiner för användning i 
arkivverksamhet, medan det är arkivverksamheten och arkivhandlingarna i sig som är det primära 
studieobjektet i den förra kategorin. Min och Fredrikssons kategorisering sker således på olika grunder 
och med olika syfte (Fredriksson 2002, s. 79; Fredriksson 2003, s. 23f). 
17 Vid sidan av gallring är bland annat proveniensprincipens innebörd, skillnaden mellan offentlig och 
enskild sektor med avseende på arkivverksamhet, relevanta lagar och författningar, ordning och 
redovisning av arkiv, förvaring och skydd av arkivhandlingar samt återsökning av information, 
återkommande inslag i handbokslitteraturen (Nilsson 1973, 1976; Ulfsparre red. 1995). 
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korrekt uppskattning av ett arkivbestånds värde, utifrån vissa på förhand uppställda 

kriterier (Smedberg 1995, ss. 176-194). 

 

Så här långt har gallringsfrågan, som den har behandlats i handbokslitteraturen, 

framställts som ett problem som är komplicerat men likväl, åtminstone i teorin, 

hanterbart. Frågan om ett arkivmaterial är möjligt att gallra kan enbart besvaras om 

arkivarien har en god kännedom om både relevanta lagrum, arkivbildarens 

verksamhet och det aktuella arkivbeståndet. Vidare måste arkivarien kunna uppskatta 

i vilken utsträckning som arkivmaterialet kommer att gynna olika kategorier av 

användare och verksamheter i både en nära och avlägsen framtid. Bedömningen om 

ett arkivbestånd kan gallras eller inte framställs som svår, men inte som omöjlig. Det 

finns emellertid exempel på handbokslitteratur som intar en mer polemisk position i 

förhållande till gallringsfrågan. I boken Arkiven och informationssamhället 

återkommer Nils Nilsson till ämnet gallring. Nilsson konstaterar att ”objektiva 

[gallrings]metoder i egentlig mening är sällan möjligt” och att ”varje värdering är 

tidsbunden” (Nilsson 1976, s. 67). Arkivariens möjlighet att fatta ett korrekt 

gallringsbeslut framstår i sammanhanget som obefintlig: Nilsson menar att det är 

omöjligt att röra sig bortom det egna omdömet, vilket ofrånkomligen innehåller ett 

visst mått av subjektivitet. En liknande uppfattning kommer till uttryck i den sista av 

texterna som jag ska diskutera i denna del av min litteraturöversikt, nämligen 

Samhällsdokumentation inför framtiden, slutresultatet av ett utredningsarbete som 

skett inom Delegationen av långsiktsmotiverad forskning.  Utredningen innehåller en 

kritisk översikt av olika gallringsmetoder som föranleder följande utlåtande: 

 
Frågan är emellertid om den arkivala objektivismen inte är höggradigt fiktiv, eller om man inte 

med lika stor rätt skulle kunna påstå att den verklighet, som står att återfinna i ett gallrat arkiv, 

antingen helt eller delvis skildrar något annat än som avsetts vid arkivbildningen.  

(Nygren, Larsson & Åkerman 1982, s. 257)  
 

Även om den grundläggande uppfattningen av gallring, som genomsyrar Arkiven och 

informationssamhället och Samhällsdokumentation inför framtiden, härvidlag har 

anknytning till både denna undersökning och stora delar av det arkivvetenskapliga 

fält som jag ska presentera i nästa stycke, är dock tydligt att gallringsfrågan förstås i 

en verksamhetskontext.  

Arkivvetenskaplig litteratur 
Arkivvetenskap är en heterogen disciplin som centreras kring arkivet som 

vetenskapligt forskningsfält. Vid sidan av gallring är tillgängliggörande och utåtriktad 

verksamhet exempel på problemområden som avhandlas i arkivvetenskaplig 

forskning.18 Studier som tar sin utgångspunkt i ett användarperspektiv och som 

                                                 
18 Tillgängliggörande och utåtriktad verksamhet är ett problemområde som i svensk arkivvetenskap 
bland annat har behandlats i följande artiklar: Lennart Ploom & Olle Månsson (2003), ”Arkiv angår 
alla”, i Arkiv, samhälle och forskning, 2; Karin Åström Iko (2003), ”I allmänhetens tjänst? 
Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna”, i Arkiv, samhälle och forskning, 1. I Archivaria 1990-
91, vol. 31, finns flera anglosaxiska studier av det aktuella problemområdet, exempelvis Barbara L. 
Craig, ”What are the clients? Who are the products? The future of archival public services in 
perspective”; Timothy L. Ericson, ”’Preoccupied with our own gardens’: outreach and archivists”; 
Gabrielle Blais & David Enns, ”From paper archives to people archives: public programming in the 
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belyser arkivbeskrivning är likaså vanligt förekommande.19 Gallring är ett 

problemområde som är jämförelsevis väl belyst i den svenska och anglosaxiska 

arkivvetenskapliga litteraturen.20  Den arkivvetenskapliga undersökning som ligger 

närmast min egen är Ewa Berndtssons Riksarkivets gallringspolicy. En studie av 

gallringsbeslut för statliga myndigheter under 1960-1980-talen, en uppsats från 

arkivarieutbildningen i Stockholm. Berndtsson undersöker graden av enhetlighet i 

Riksarkivets gallringsföreskrifter under årtiondena 1960-1980 (Berndtsson 1990, s. 

3ff). Genomgången av gallringsföreskrifterna visar på stora variationer gällande både 

de grunder på vilka Riksarkivet har beslutat om gallring, och de metoder för gallring 

och urval som Riksarkivet valt att implementera (Berndtsson 1990, ss. 45-48).21 Det 

finns beröringspunkter mellan föreliggande undersökning och Riksarkivets 

gallringspolicy i fråga om grundläggande problemområde och valet av källmaterial. 

Trots att det finns vissa tillkortakommanden – i synnerhet avsaknaden av uttrycklig 

teori och metod – som gör det problematiskt att använda Berndtssons uppsats i en 

jämförelse, kommer det att vara intressant att föra samman de båda 

undersökningarnas resultat i den avslutande analysen. 

 

Den här studien står likaså i nära anslutning till en strömning inom den svenska och 

anglosaxiska arkivvetenskapen som förordar ett ”postmodernt” angreppssätt. I 

”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts” menar 

Terry Cook, en av arkivvetenskapens mest tongivande forskare, att samhälleliga, 

vetenskapliga och tekniska förändringar – i synnerhet det digitala dokumentets 

uppkomst – har aktualiserat behovet av ett nytt konceptuellt ramverk för arkivens och 

arkivvetenskapens del. Cook föreslår att en omorientering mot postmoderna begrepp 

och synsätt bör ske både inom arkivvetenskapen och inom den praktiska 

arkivverksamheten, i syfte att bättre kunna förstå och hantera arkivens samtida 

situation. I korthet innebär det postmoderna perspektivet, som Cook formulerar det, 

 
management of archives”; Terry Cook, ”Viewing the world upside down: reflections on the theoretical 
underpinnings of archival public programming”. 
19 Det finns åskilliga exempel på arkivvetenskapliga artiklar som anlägger ett användarperspektiv: 
Wendy Duff (2002), ”Understanding the information-seeking behaviour of archival researchers in a 
digital age: paths, processes and preferences”, i Access and preservation of electronic information: 
best practices and solutions, Proceedings from the DLM-Forum 2002; 6-8 maj 2002; Barcelona, samt 
Elizabeth Yakel (2006), ”Inviting the user into the virtual archives”, i International digital library 
perspectives, vol. 22: 3. Att ordna, förteckna, beskriva och redovisa arkiv är en av arkivariens mest 
centrala arbetsuppgifter. Följande artiklar är exempel på studier som har undersökt denna verksamhet 
ur ett arkivvetenskapligt synsätt: Staffan Smedberg (2002), ”Arkivredovisning i Sverige – tradition och 
utveckling”, i Arkiv, samhälle och forskning, 2; Luciana Duranti (1993), ”Origin and development of 
the concept of archival description”, i Archivaria, vol. 35; Elizabeth Yakel (2003), ”Archival 
representation”, i Archival science, vol. 3: 1.  
20 I engelskspråkiga länder används termen ”appraisal” (värdering) för att beskriva den process där 
vissa handlingar avskiljs från ett arkivbestånd för att förstöras, medan vissa handlingar tas om hand för 
bevarande. Skillnaden i terminologi vittar likaså om en grundläggande skillnad i perspektiv: i Sverige 
är gallring undantaget och bevarande normalfallet; inom anglosaxisk arkivpraxis förhåller det sig 
tvärtom – arkivariernas uppgift är att utvälja vilka handlingar som bör bevaras, snarare än vilka som är 
möjliga att förstöra. I de gallringsutredningar som jag har tagit del av är det uppenbart att Riksarkivets 
både ser till problemets gallrings- och bevarandeaspekter. Berndt Fredriksson gör samma observation i 
artikeln ”Vad ska vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri”. Jag kommer därför inte i 
fortsättningen att göra någon åtskillnad mellan begreppen gallring och appraisal (Fredriksson 2003, s. 
37). 
21 Berndtssons utgångspunkt är att gallring bör ske enhetligt och samordnat, varför variationerna i 
Riksarkivets gallringsföreskrifter tolkas som en brist (Berndtsson 1990, s. 3, 46). 
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att arkivet, arkivhandlingen, arkivarien och olika moment i den praktiska 

arkivverksamheten förstås som föränderliga och socialt konstruerade företeelser som 

bör betraktas i nära samband med den samhälleliga kontexten. Arkivets betydelse i 

individens och kollektivets konstruktion av identitet och minne är ytterligare exempel 

på aspekter som blir betydelsefulla i den postmoderna arkivvetenskapen (Cook 2001, 

ss. 21-24; Cook 2001b, s. 15). Av särskilt intresse i sammanhanget är hur gallring – 

eller urval (eng. appraisal) – som ett arkivvetenskapligt problemområde har 

diskuterats i postmodernt orienterade arkivvetenskapliga studier.22 I artikeln 

”Fashionable nonsense or professional rebirth: postmodernism and the practice of 

archives” diskuterar Cook om, och i så fall på vilket sätt, det postmoderna 

perspektivet kan komma till nytta i praktisk arkivverksamhet (Cook 2001b, s. 14f). I 

fråga om gallring menar Cook att en ökad förståelse för att arkivarien spelar en i hög 

grad aktiv roll i utformningen av arkivbeståndet, samt att alla gallringsbeslut 

ofrånkomligen sker med grundval i arkivariens subjektivitet och kontext, skulle få 

positiva effekter för arkivverksamheten. Genom att dokumentera på vilka grunder ett 

gallringsbeslut är fattat, och vilken arkivarie som står bakom det, skulle arkiven både 

berikas och bli mer transparenta med avseende på vem som format det aktuella 

arkivbeståndet och av vilka anledningar (Cook 2001b, s. 34f).23 Ur detta perspektiv tar 

inte längre beslutet att bevara eller gallra en arkivhandling sin utgångspunkt i en 

uppskattning av handlingens betydelse för den framtida forskningen, utan istället på 

vad den säger om sin tillkomstkontext. Vidare kommer gallring alltid att ske med lika 

hänsyn till det tysta och marginaliserade i arkivmaterialet som till det evidenta och 

ständigt närvarande (Cook 2001a, s. 23).  

 

Richard J. Cox betraktar gallring på samma sätt som Terry Cook. I artikeln ”The end 

of collecting: towards a new purpose for archival appraisal” påpekar Cox att det 

subjektiva inslaget i varje gallringsbeslut är ofrånkomligt, oavsett vilken praktiskt 

eller teoretiskt grundad metod som arkivarien väljer att använda sig av. Följaktligen, 

menar Cox, är det av central vikt att den gallrande arkivarien dokumenterar sina 

beslut på ett sådant sätt att det subjektiva inslaget i dessa läggs i dagen (Cox 2002, s. 

301, 309). Erik Ketelaars artikel ”Tacit narratives: the meanings of archives” tar sin 

utgångspunkt i antagandet att arkivet, och dess relaterade fenomen samt 

verksamheter, aldrig är naturliga eller objektiva utan formade av val, värderingar och 

kontextuella faktorer. Ketelaar menar att dekonstruktion är en metod som ådagalägger 

dessa ”tysta narrativ” (eng. tacit narratives) (Ketelaar 2001, s. 131ff).24 I artikeln 

associerar Ketelaar gallring med människans och samhällets glömska och minne. 

                                                 
22 Studier som tar sin utgångspunkt i det postmodernt inspirerade arkivvetenskapen behandlar åtskilliga 
problemområden som inte tas upp här. Exempelvis betraktar Wendy Duff och Verne Harris 
arkivbeskrivningen ur ett postmodernt arkivvetenskapligt perspektiv i artikeln ”Stories and names: 
archival description as narrating records and constructing meanings” (Duff & Harris 2002, s. 263-266, 
275-280). Ytterligare ett exempel är Lilly Koltuns artikel ”The architecture of archives: whose form, 
what functions”, där arkivens arkitektur betraktas som betydelsesbärande och intimt sammankopplad 
med implicita antaganden om arkivets funktion (Koltun 2002, s. 239-261). 
23 Terry Cook ger uttryck för samma uppfattning i den idéhistoriska artikeln ”What is past is prologue: 
a history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift” (Cook 1997, s. 47). 
24 Brien Brothman gör en liknande poäng i ”Declining Derrida: integrity, tensegrity, and the 
preservation of archives from deconstruction”. Brothman visar hur den franske filosofen Jacques 
Derridas metod för dekonstruktion med fördel kan användas för att belysa hur försanthållanden, 
uppfattningar och praktiker av olika slag etableras och naturaliseras i arkivverksamheten (Brothman 
1999, s. 78, 82f). 
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Ketelaar menar att arkivarien har ett stort ansvar i fråga om vad som stannar kvar i 

samhällets och individens medvetande, och vad som marginaliseras (Ketelaar 2001, s. 

136). I artikeln ”Archival temples, archival prisons: modes of power and protection” 

politiserar Eric Ketelaar samma resonemang genom att lyfta fram arkivens betydelse 

för upprätthållandet av mänskliga rättigheter, samt centrala betydelse för regimer som 

utövar statsförtryck (Ketelaar 2002, ss. 225-232).  

 

I två relaterade artiklar, som belyser arkivariens förhållande till individuell samt 

samhällelig makt, minne och identitet, gör Joan M. Schwartz och Terry Cook en 

analys som accentuerar nyttan av postmodernt inspirerade analyser både ur ett 

arkivvetenskapligt- och verksamhetsperspektiv.  I ”Archives, records and power: the 

making of modern memory” framställer Schwartz och Cook arkivet som en social 

konstruktion, som ständigt formar och omformas av maktrelationerna i samhället 

(Schwartz & Cook 2002b, ss. 1-19). I artikeln ”Archives, records, and power: from 

(postmodern) theory to (archival) performance” diskuterar Cook & Schwartz hur 

insikterna om arkivens och arkivariens aktiva roll i förhållande till makt, minne och 

historia bör påverka den praktiska arkivverksamheten.  Cook & Schwartz är av 

uppfattningen att det är i mötet mellan ett postmodernt perspektiv och arkivets 

praktiska verksamhet som en ny yrkesroll kan skapas, som inrymmer ett kritiskt, 

självreflexivt och samhällsförankrat förhållningsätt till arkivariens traditionella 

arbetsuppgifter (Schwartz & Cook 2002a, s. 181f).  

 

I artikeln ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri” skisserar 

Berndt Fredriksson, professor i arkivvetenskap, hur olika aspekter av gallringsfrågan 

skulle kunna konstituera ett arkivvetenskapligt forskningsfält (Fredriksson 2003, s. 

23).25 Fredriksson beskriver målsättningen för det arkivvetenskapliga studiet av 

gallring på följande sätt: 

 
[D]et är en uppgift för arkivvetenskapen att utveckla teori och metoder rörande gallring för att 

dels möjliggöra medvetna, logiskt rationella val mellan vad som skall bevaras och som kan gallras 

dels effektivisera formerna för gallring.  

(Fredriksson 2003, s. 22) 
 

Fredriksson hävdar att den arkivvetenskapliga forskningen på området med fördel kan 

ta formen av historiografiska och idéhistoriska studier av empiriskt material, som tar 

sig för att analysera de värderingar, kategorier, värdeskalor och begrepp som explicit 

eller implicit ligger till grund för olika gallringsbeslut.26 Källäget beskrivs som ett av 

forskningsfältets stora problem; Fredriksson menar att gallringsbeslut och 

gallringsutredningar är så pass fåordiga, och innehåller så pass få värdeomdömen, att 

den kvalitativa metod som han förespråkar i sammanhanget, hermeneutik, kan bli 

svår att tillämpa framgångsikt (Fredriksson 2003, s. 35, 37f). Föreliggande 

undersökning befinner sig således inom det arkivvetenskapliga forskningsområde 

                                                 
25 I artikelns avslutande del presenterar Fredriksson en egen modell för gallring  (Fredriksson 2003, s. 
49-55). 
26 Fredriksson genomför själv fyra kortare provstudier i syfte att illustrera hur arkivvetenskaplig 
forskning kring gallring kan ta gestalt. Provstudierna består av en undersökning av gallringens 
idéhistoria under 1900-talet, en kvantitativ studie av Riksarkivets gallringsbeslut 1962-1988, samt två 
olika kvantitativa analyser av gallringsbeslut under åren 1999-2003 och 1997-2003 (Fredriksson 2003, 
s. 24-36). 
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som skisseras av Cox, Fredriksson, Ketelaar, och Cook med flera. Det jag tror att 

undersökningen kan tillföra det arkivvetenskapliga forskningsläget kring gallring – 

vid sidan av forskningsresultaten – är att demonstrera tillämpligheten av 

diskursanalytisk metod i studier av detta slag. Diskursanalys är exempelvis ett gott 

redskap för att hantera det bristfälliga källäget; metoden kan användas för att studera 

betydelsebildning även om den studerade texten innehåller få värdeomdömen. Genom 

att förankra undersökningen i både handbokslitteratur och arkivvetenskapliga texter 

vill jag vidare understryka att gallring ett problemområde som är intressant att 

utforska både av vetenskapliga och av verksamhetsrelaterade skäl.  
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Undersökning 

I det följande kapitlet ska jag, med utgångspunkt i Riksarkivets beredningsmaterial 

rörande gallring av polisorganisationens arkiv under decennierna 1960-1980, 

undersöka hur uppfattningen av vilket arkivmaterial som är möjligt att gallra eller ej, 

konstrueras diskursivt . Likaså kommer förändring och stabilitet i den diskursiva 

konstruktionen av vad som är gallringsbart att vara föremål för analys. 

Undersökningen kommer att utföras med hjälp av de begrepp som presenterades i 

samband med Laclau & Mouffes diskursteori ovan. Framställningen är kronologiskt 

disponerad. 

1960-talet 
I min analys av Riksarkivets gallringsutredningar ska jag arbeta utifrån premissen att 

det utsnitt av verkligheten som har att göra med vad som bör gallras, och vad som är 

värt att bevara, regleras av en diskursordning. I diskursordningen ryms ett antal 

diskurser som kämpar om att få etablera sin specifika betydelse i det aktuella utsnittet 

av verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Gallringsdiskursordningen på 

1960-talet inrymmer tre diskurser: en verksamhetsdiskurs och två 

forskningsdiskurser: forskningsdiskurs 1 och forskningsdiskurs 2. 

Verksamhetsdiskurs, 1960-tal 
Mitt källmaterial från 1960-talet utgörs av PM angående gallring i 

landsfiskalsarkiven, rörande gallring i landsfiskalernas arkiv (1969:237), från 

landsarkivet i Vadstena. På dokumentets första sida, efter en inledande uppräkning av 

gällande gallringsbestämmelser, möts man av en artikulation som gör anspråk på att 

beskriva själva grundvalen för frågan om gallring i landsfiskalsarkiven: 

 
Den 1 jan. 1965 förstatligades polisväsendet. Härigenom har landsfiskalens arkiv upphört att 

växa. Detta bringar gallringsfrågan i ett delvis nytt läge. I ett växande arkiv kan samma typ av 

handling framledes komma att ändra karaktär, liksom nya slag av handlingar kan uppstå genom 

att myndigheten får nya uppgifter. Detta måste givetvis beaktas vid en bedömning av 

gallringsfrågan. Detta problem finns inte i ett avslutat arkiv, vilket är ett skäl till att ånyo uppta 

frågan om gallring i landsfiskalsarkiven.  

(VaLA:PM 1966, s. 1)27 

                                                 
27 Texthänvisningen till Riksarkivets beredningsmaterial kommer att ske via förkortningar som har 
konstruerats enligt formeln Upphov:Titel/beskrivning. Texthänvisningarna anger även årtal och 
sidnummer. Till exempel är förkortningen för handlingen PM angående gallring i landsfiskalsarkiven, 
som är författat på landsarkivet i Vadstena 1966, VaLA:PM 1966.  Fullständiga referenser till 
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Artikulationen knyter an till en av de tre diskurser som kämpar om att få bestämma 

konstruktionen av vilket material som är gallringsbart på 1960-talet, nämligen 

verksamhetsdiskursen. Verksamhetsdiskursen är en diskurs som betonar vikten av att 

gallring av arkivmaterial sker med hänsyn till arkivverksamhetens egna behov och 

preferenser. Diskursens nodalpunkt är rationell arkivhantering, och den innehåller 

fem moment: stabil kontext, arbetsekonomisk gynnsamhet, enhetlighet, minimera 

redundans och minimera omfång.  

Stabil kontext 

I det citerade stycket framställs den grundläggande anledningen till att ”ånyo uppta 

frågan om gallring” i landsfiskalsarkiven som att arkivet, efter polisväsendets 

förstatligande, numera är ett ”avslutat arkiv”. Mer specifika skäl till varför 

landsfiskalsarkivet överhuvudtaget kommer i fråga för gallring artikuleras också: det 

faktum att ”landsfiskalens arkiv [har] upphört att växa” omöjliggör att ”nya slag av 

handlingar kan uppstå” och förhindrar arkivet från att ”ändra karaktär”.  En stabil 

kontext – i avseendet att den uppsättning handlingar som utgör arkivet inte kommer 

att förändras eller utökas på något sätt – relateras här direkt till ”gallring”, och kan 

betraktas som ett moment i verksamhetsdiskursens konstruktion av vad som är 

gallringsbart. 

Enhetlighet 

Momentet stabil kontext betraktas med fördel i relation till två andra moment i 

verksamhetsdiskursen: arbetsekonomisk gynnsamhet och enhetlighet. Det senare 

momentet kommer till uttryck i följande passage, som behandlar ”Ärenden i övrigt 

från landskansliet och landskontoret, landsfogden, från domstolar, polis och 

åklagarmyndigheter samt från andra statliga myndigheter”: 

 
En stor del av dessa handlingar utgöres av meddelanden för kännedom angående givna tillstånd 

m.m. och är till stor del utgallringsbara hos länsstyrelserna. Handlingarna bör kunna utgallras 

även hos landsfiskalerna.  

(VaLA:PM 1966, s. 16f) 
 

Handlingarna som ”bör kunna utgallras även hos landsfiskalerna” betraktas som 

gallringsbara eftersom handlingar av samma handlingstyp är ”till stor del 

utgallringsbara hos länsstyrelserna”. Momentet enhetlighet tar sig uttryck genom det 

analoga förhållande som upprättas mellan ett tidigare fattat gallringsbeslut och 

gallring i landfiskalernas arkiv. Samma mönster kan skönjas i fråga om ”Akter i mål 

där åtalseftergift beviljats”, där det konstateras att ”Med hänsyn till den gallring som 

fastställts för underdomstolar bör även handlingarna i dessa mål [i landsfiskalernas 

arkiv] kunna utgallras” (VaLA:PM 1966, s. 28). Möjligheten att gallra handlingstyper 

på ett enhetligt sätt, det vill säga att en viss handlingstyp bör gallras på samma sätt i 

alla arkiv som den förekommer i, framstår här klart och tydligt som ett moment i hur 

uppfattningen av vilka handlingar som är möjliga att gallra konstitueras i 

verksamhetsdiskursen.28 

 
beredningsmaterialet, med tillhörande förkortningar, finns i käll- och litteraturförteckningen. I hela 
uppsatsen kommer enskilda dokuments titel/beskrivning, för tydlighetens skull, att stå i kursiv stil. 
28 För ytterligare exempel, se VaLA:PM 1966, s. 7. 
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Arbetsekonomisk gynnsamhet 

Ytterligare ett moment i verksamhetsdiskursen är arbetsekonomisk gynnsamhet: 

 
Vissa av koncepten förvaras tillsammans med de inkomna handlingarna. Arkivläggningen varierar 

i detta avseende hos olika landsfiskaler. Detta är en anledning till att koncept och inkomna 

handlingar bör behandlas på likartat sätt då en eventuell plockgallring bör undvikas.  

(VaLA:PM 1966, s. 11) 
 

Oviljan till att genomföra en tids- och resursödslande plockgallring – vilket innebär 

att man går igenom arkivbox för arkivbox och rensar ut de handlingar som man vill 

göra sig av med – resulterar i att inkomna handlingar anses vara gallringsbara bara 

om koncepten får samma status. Likaså ger följande citat vid handen att det är just 

arbetsekonomiska skäl som avgör om handlingstypen ”Ansökningar om 

nykterhetsintyg” bör gallras eller ej: ”I den mån samtliga handlingar till ifrågavarande 

diarier blir utgallringsbara, och utplockningsproblemet försvinner bör samtliga 

handlingar kunna utgallras” (VaLA:PM 1966, s. 13). 

Minimera omfång 

Vi ska nu ge oss i kast med att undersöka de återstående två momenten i 1960-talets 

verksamhetsdiskurs: minimera redundans och minimera omfång. Följande 

artikulation hänför sig till momentet minimera omfång: ”Landsfiskalshandlingarnas 

omfattning är också en av sådan storlek, att även detta bör vara en anledning till en 

fortsatt genomgång av landsfiskalsarkiven ur gallringssynpunkt” (VaLA:PM 1966, s. 

1). Här etableras ett samband mellan ”en sådan [omfattande] storlek” och ”gallring” 

som kommer till uttryck i åtskilliga passager i dokumentet, till exempel i samband 

med en sammanställning av uppgifter rörande de landsfiskalsarkiv som landsarkiven 

förfogar över. Där poängteras det att ”Det hos landsfiskalerna förvarade beståndet [på 

Härnösands landsarkiv], ca 2750 hm verkar misstänkt mycket, och torde genom 

gallring kunna reduceras avsevärt” (VaLA:PM 1966, s. 3).29 Om vi för ett ögonblick 

drar oss till minnes att diskurser och språkliga tecken vinner sin betydelse genom 

differentiella relationer till andra diskurser och språkliga tecken, kan man konstatera 

att det stora omfånget på landsfiskalsarkivet i Härnösands landsarkiv i sammanhanget 

inte får sin betydelse genom att tecknet ”omfångsrikt arkiv” relaterar till tecken med 

positiva konnotationer, som ”innehållsrikt”, ”orört”, ”komplett” eller ”god förmåga 

att avspegla arkivbildarens verksamhet”, utan istället till ”utrymmeskrävande”, vilket 

framställs som ett problem som kan lösas medelst gallring. Att gallringsfrågan är en i 

det närmaste kvantitativ fråga i verksamhetsdiskursen framkommer med stor 

tydlighet i nedanstående stycke, vars funktion i dokumentet är att med utgångspunkt i 

den rådande situationen i landsfiskalernas arkiv förorda vilka handlingar som bör 

gallras och vilka som bör bevaras: 

 
Enligt ovanstående kan arkivbeståndet t.o.m. 1954/1955 uppskattas till ca 4200 hm efter 

verkställd gallring enligt nu gällande gallringsföreskrifter. Omfattningen av hela arkiven (således 

även tiden efter 1954/55) efter gallring enl. nu gällande bestämmelser är svårare att uppskatta med 

ledning av de givna uppgifterna. Det torde dock kunna röra sig om sammanlagt ca 10000 hm. Det 

finns ca 350 landsfiskalsarkiv. Kommer nu en utgallring att ske av allting utom brottmålsdiarier, 

                                                 
29 Hm är en förkortning för hyllmeter. 
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restlängder och kvitton å [sic] återlämnat gods, kan man beräkna att ca 3 à 4 hm blir kvar i varje 

arkiv. Att en avsevärd utrymmesvinst sålunda kan göras genom den föreslagna gallringen torde 

vara uppenbart.  

(VaLA:PM 1966, s. 3) 

 

Den stora vinsten med att gallra i landsfiskalernas arkiv, och likaså anledningen 

därtill, är att arkivets omfattning kan minskas ansenligt – från 10 000 hm till 1050-

1400 hm, enligt förslaget.30 Ett moment i verksamhetsdiskursens konstruktion av 

begreppet gallring är följaktligen en strävan efter att minimera arkivets omfång.  

Minimera redundans 

Det sista kvarvarande momentet i verksamhetsdiskursen artikuleras ofta tillsammans 

med momentet minimera omfång, men kan för den sakens skull inte reduceras till 

densamma. Momentet minimera redundans betyder att en handling anses vara möjlig 

att gallra om en handling med identiskt eller snarlikt informationsinnehåll finns att 

tillgå i ett annat arkiv. Kort sagt: verksamhetsdiskursen verkar för att eliminera 

förekomsten av dubbelt bevarande. Momentet kan med fördel beskrivas genom det 

sätt på vilket följande tre handlingstyper framställs vara möjliga att gallra: i samband 

med ”Protokoll över borgerliga vigslar” noteras det att ”då uppgifterna i protokollen 

kan erhållas ur kyrkoböckerna, torde protokollen kunna utgallras”; ”Liggare över 

lösöreköp” anses vara möjlig att gallra ”då uppgifter om upprättade avhandlingar 

rörande lösöreköp alltså kan erhållas ur häradsrätternas protokoll”; gallring 

rekommenderas av identiska skäl för ”Liggare över utlänningar”, ”då uppgifterna 

sålunda finns bevarade på annat håll, torde landsfiskalernas liggare och register kunna 

utgallras” (VaLA:PM 1966, s. 9, 37, 39).31  

Delsammanfattning 

1960-talets verksamhetsdiskurs består av fem moment: stabil kontext, 

arbetsekonomisk gynnsamhet, enhetlighet, minimera redundans och minimera 

omfång. Samtliga moment bidrar till att skapa innebörd åt nodalpunkten rationell 

arkivhantering. Rationell arkivhantering i fråga om gallring är till exempel att se till 

att handlingarnas kontext inte förändras efter det att gallringen planlagts, att gallra 

sådana handlingar vars informationsinnehåll har täckning i andra arkiv och gallra för 

att minska antalet hyllmeter som arkivet tar i anspråk. Vidare, de enskilda momenten 

får delar av sin betydelse från nodalpunkten: ett enhetligt gallringsförfarande som 

verkställs på ett arbetsekonomiskt sätt är instanser i en rationell arkivhantering. Det är 

detta komplex av betydelse som verksamhetsdiskursen försöker etablera som den 

enda gällande i det utsnitt av verkligheten som utgörs av uppfattningen om vilket 

material som är gallringsbart. 

                                                 
30 Samma observation kan göras i följande citat: ”Utredningen visar att en utökad gallring i 
landsfiskalernas arkiv är möjlig och önskvärd. Två alternativ torde därvid böra övervägas. Det första 
skulle innebära att samtliga handlingar utgallras, det andra att samtliga handlingar utgallras med 
undantag av brottmålsdiarier, restlängder och eventuellt även kvitton å [sic] återlämnat gods. I båda 
gallen skulle typarkiv bevaras” (VaLA:PM 1966, s. 49f). 
31 Momentet minimera redundans har en betydelsefull roll i konstruktionen av gallringsbarheten hos 

handlingstyperna. För ytterligare exempel, se VaLA:PM 1966, s. 7, 8f, 10f, 12f, 16f, 22, 37, 39. 
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Forskningsdiskurs 1, 1960-tal 
Vi ska nu lämna verksamhetsdiskursen och sätta fokus på två forskningsdiskurser 

som strävar efter att tillskriva gallring betydelse på 1960-talet. Båda 

forskningsdiskurserna accentuerar nödvändigheten av att låta arkivhandlingar komma 

framtida forskning till gagn, och behovet att anpassa gallringen därefter. Deras 

gemensamma nodalpunkt är forskningens behov. Forskningsdiskurs 1 innehåller 

momenten undantagets primat, textens primat och vetenskapssyn. Forskningsdiskurs 

2 innehåller enbart momentet vetenskapssyn.  Eftersom båda forskningsdiskurserna 

försöker bestämma innebörden av vad som menas med forskningens behov i 

gallringsfrågor, hamnar de i ett antagonistiskt förhållande till varandra. Nodalpunkten 

forskningens behov kan därför betraktas som flytande signifikant – ett betydelsefullt 

tecken som två eller flera diskurer kämpar om att få infoga i sin specifika betydelse. 

Närmast ska jag undersöka forskningsdiskurs 1. 

Undantagets primat 

Forskningsdiskurs 1 definierar vilka handlingar som är värda att bevara för den 

framtida forskningens skull, och vilka som är möjliga att gallra på grund av sitt låga 

forskningsvärde.  Det moment som beskriver denna verkan har jag valt att kalla för 

undantagets primat. Angående möjligheten att gallra ”Protokoll över vägsyner” i 

landsfiskalernas arkiv kan man finna följande utlåtande: 

 
De i protokollen påtalade bristerna, som skulle avhjälpas, har utgjorts av stenar som skulle tagas 

bort, hål som skulle fyllas igen, mjölkpallar som måste flyttas längre från vägen o. dyl. Dessa 

uppgifter synes ha ringa forskningsvärde, varför protokollen bör kunna utgallras.  

(VaLA:PM 1966, s. 6) 
 

Det är tydligt att forskningsdiskurs 1 vidmakthåller en hierarki, i vilken 

arkivhandlingar tillskrivs olika grader av värde för forskningen. En handling av 

”ringa forskningsvärde” är en handling som ”bör kunna utgallras”. Citatet indikerar 

också varför ett visst arkivmaterial anses vara av ett lågt forskningsvärde i diskursen: 

de anmärkningar på väghållningen som protokollet innehåller – stenar som ligger på 

olämpliga platser, hål och mjölkpallar som står för nära vägen – framställs som 

obetydligheter i sammanhanget, vilket resulterar i att protokollet blir möjligt att gallra 

på grund av sin bisakskaraktär. Åtskilliga passager i PM angående gallring i 

landsfiskalsarkiven vittnar om samma mönster, där arkivhandlingar som anses 

innehålla obetydliga uppgifter också anses vara av lågt forskningsvärde, och av denna 

anledning är möjliga att gallra. Följande belysande exempel härrör från diskussionen 

kring landsfiskalsarkivens brottmålsdiarier: ”Frågan blir då om uppgifterna [i 

brottmålsdiariet] har ett sådant forskningsvärde, att de i sin helhet behöva bevaras för 

all framtid. Det rör sig ju dock till största delen om bagatellartade brott” (VaLA:PM 

1966, s. 30). Anknytningen mellan ”bagatellartade” – obetydliga – uppgifter och 

gallring kommer också till uttryck beträffande gallringen av ”Diarier över 

strafförelägganden jämte handlingar”. Där står det att ”På grund av ärendenas 

övervägande bagatellartade karaktär synes det emellertid, som om diarierna kan 

ifrågasättas till utgallring” (VaLA:PM 1966, s. 34).32 Vi kan här konstatera att 

forskningsdiskurs 1 etablerar starka betydelsemässiga band mellan begreppen 

                                                 
32 För ytterligare exempel, se VaLA:PM 1966, s. 27. 
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”bagatellartad karaktär”, ”ringa forskningsvärde” och ”gallring”. Det är även 

intressant att undersöka vilket arkivmaterial som, inom ramen för forskningsdiskurs 

1, anses vara av ett så pass stort värde för den framtida forskningen att gallring av 

materialet är uteslutet. I utlåtandet över möjligheterna att gallra bland ansökningar om 

nykterhetsintyg framhålls det att ”handlingar i de fåtaliga fall, då utfärdade av 

nykterhetsintyg vägrats, borde bevaras” (VaLA:PM 1966, s. 13). De arkivhandlingar 

som dokumenterar undantag i landsfiskalernas handläggning av ansökningar om 

nykterhetsintyg ges, i fråga om vad som ska gallras och vad som ska bevaras, 

följaktligen företräde framför arkivhandlingar som dokumenterar det vardagliga och 

det rutinmässiga. Sambandet mellan ”bevarande” och ”arkivhandling som 

representerar undantag” kan urskiljas även beträffande ”Brottsmålsdiarier jämte 

handlingar”: ” handlingarna i dessa mål böra kunna utgallras, under förutsättning att 

akter i mera uppmärksammade mål undantagas från gallringen” (VaLA:PM 1966, s. 

27). Konstruktionen av vilket arkivmaterial som är gallringsbart exkluderar här 

handlingar i mål som har en viss unicitet i så måtto att de blivit ”mera 

uppmärksammade” än andra mål. I fråga om möjligheten att gallra handlinstypen 

”Akter i mål där åtalseftergiften beviljats” anförs identiska skäl till varför handlingar i 

vissa mål ska undantas från gallring: 

 
Akter i mål där åtal ej kunnat väckas på grund av preskription eller på grund av att den misstänkte 

avlidit eller ej anträffats torde analogt med ovanstående kunna utgallras, såvida akterna ej rör mer 

uppmärksammade mål.  

(VaLA:PM 1966, s. 28) 
 

Momentet undantagets primat beskriver hur forskningsdiskurs 1 konstruerar 

uppfattningen av vilket arkivmaterial som, med hänsyn till forskningens behov, är 

möjligt att gallra. Betydelsen av undantagets primat är att arkivmaterial som 

innehåller information av en obetydlig art, eller hänför sig till en rutinmässig och 

vardaglig verksamhet, tillskrivs ett lågt forskningsvärde och till följd därav blir 

möjliga att gallra. Arkivmaterial som inte kommer i fråga för gallring på grund av sitt 

höga forskningsvärde har motsatt karakteristik; material som är av en unik 

beskaffenhet i meningen att det representerar brott eller undantag konstrueras 

diskursivt som värt att bevara.  

Textens primat 

Det andra av de sammanlagt tre moment som utgör forskningsdiskurs 1 är textens 

primat. I jämförelse med det moment som vi har undersökt ovan, undantagets primat, 

hänför sig textens primat till ett något mer abstrakt plan av området gallring och 

bevarande av arkivmaterial med hänsyn till forskningens behov. Momentet textens 

primat beskriver den del av forskningsdiskurs 1 som försöker etablera betydelse i 

frågan om vilken eller vilka aspekter av en arkivhandling – till exempel 

arkivhandlingarnas ursprungliga ordning, deras innehållsmässiga kontext eller deras 

informationsinnehåll – som är viktig att bevara i syfte att kunna tillgodose den 

framtida forskningens behov av arkivmaterial. Momentet textens primat kommer i 

huvudsak till uttryck i anslutning till tankarna, resonemangen och påståendena kring 

fenomenet typarkiv. Ett typarkiv är en gallringsmetod som förordas flitigt i PM 

angående gallring i landsfiskalsarkiven. Metoden innebär att ett urval av ett 

arkivbestånd som ska gallras sätts åt sidan och bevaras (Nygren, Larsson & Åkerman 
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1982, s. 172). På följande sätt motiveras bruket av typarkiv i samband med gallringen 

av landsfiskalsarkiven: 

 
Bevarade typarkiv skulle kunna ge en viss täckning för de utgallrade handlingarna och en allmän 

bild av de förhållanden som rått inom landsfiskalernas verksamhetsområde. En uppfattning om 

hur verksamheten bedrivits skulle kunna erhållas av de i typarkiven bevarade handlingarna. För 

att ge en så god täckning som möjligt för de utgallrade handlingarna, torde typarkiven utväljas så 

att de speglar förhållandena inte bara inom olika delar av landet utan helst även inom olikartade 

områden exempelvis skogsbygd, slättbygd, industrisamhälle. Lämpligast synes vara att ett 

typarkiv utväljes inom varje landsarkivdistrikt av vederbörande landsarkivarie.  

(VaLA:PM 1966, s. 4) 
 

Relationen mellan ”de i typarkiven bevarade handlingarna” och ”de utgallrade 

handlingarna” är av mycket stor vikt när det gäller typarkiv; förhållandet måste vara 

ett sådant att den framtida forskningens behov inte åsidosätts i och med gallringen av 

landsfiskalsarkiven. ”Bevarade typarkiv” förväntas kunna ge ”en viss täckning för de 

utgallrade handlingarna”, och ”typarkiven” ska spegla förhållandena ”inom olika 

delar av landet” och ”olikartade områden”. Valet av typarkiv som gallringsmetod 

innebär att arkivhandlingarna i ett bevarat landsfiskalsarkiv från en skogsbygd 

förväntades kunna ”täcka” informationsbortfallet som de utgallrade 

landsfiskalsarkiven från andra skogsbygder resulterat i.33  Likaså förväntades 

arkivmaterialet i ett bevarat landsfiskalsarkiv från Skåne kunna ”täcka” alla utgallrade 

landsfiskalsarkiv i Skåne och så vidare. Genom att bjudas tillgång till ett bevarat 

typarkiv förväntas framtidens forskare med andra ord kunna extrapolera innehållet i 

nio utgallrade landsfiskalsarkiv av en liknande art. Diskussionen kring möjligheten att 

gallra landsfiskalsarkivens brevdiarier kan i sammanhanget tjäna som ett klargörande 

exempel: 

 
Även diarierna har ifrågasatts till utgallring, dels för att de i vissa ärenden synes ha begränsat 

forskningsvärde, dels för att typarkiv på grund av ärendenas likformighet hos alla landsfiskaler 

torde kunna ge en bild av landsfiskalernas verksamhet, som skulle kunna tillgodose forskningens 

behov.  

(VaLA:PM 1966, s. 18) 

 

Anledningen till att man här har kunnat binda samman ”typarkiv” med möjligheten 

att ”tillgodose forskningens behov”, trots att övriga brevdiarier anses vara 

gallringsbara, är ”på grund av ärendenas likformighet hos alla landsfiskaler”. I PM 

angående gallring i landsfiskalsarkiven finns det åtskilliga exempel på uppfattningen 

att handlingarna i typarkiven är möjliga att kvantifiera så att de ger en mer omfattande 

bild av landsfiskalens verksamhet än vad de bevarade handlingarna själva i sig ger 

                                                 
33 När PM angående gallring i landsfiskalsarkiven författades fanns det ca 350 landsfiskalsarkiv och 
sju landsarkivdistrikt. Landsarkiven i Göteborg ansvarade för Västa Götalands län; landsarkivet i 
Härnösand för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län; landsarkivet i Lund 
för Blekinge, Hallands och Skåne län; landsarkivet i Uppsala för Uppsalas, Örebros, Södermanlands, 
Västmanlands och Dalarnas län; landsarkivet i Vadstena för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs 
och Kalmars län; landsarkivet i Visby för Gotlands län och landsarkivet i Östersund för Jämtlands län. 
Vidare ansvarar Stockholms stadsarkiv för Stockholms län, Malmö stadsarkiv för Malmö kommun och 
Värmlandsarkiv för Värmlandslän. Det är oklart, men knappast troligt, om de tre sistnämnda distrikten 
inkluderas i benämningen ”landsarkivdistrikt” (VaLA:PM 1966, s. 3). 
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möjlighet till. Samma mönster framkommer i fråga om handlingstypen ”Dagbok i 

införelsemål rörande underhållsbidrag jämte handlingar”: ”En generell bild av t.ex. 

yrkesfördelningen kan dock erhållas om typarkiv bevaras. Typarkiven kan också ge 

en bild av hur verksamheten bedrivits” (VaLA:PM 1966, s. 20).34 Momentet textens 

primat konstruerar uppfattningen av vilken eller vilka aspekter av en arkivhandling 

som är viktig att bevara för den framtida forskningens skull inom ramen för 

forskningsdiskurs 1. Vi har konstaterat att varken arkivhandlingarnas ursprungliga 

ordning, deras innehållsmässiga kontext eller enskilda handlingars 

informationsinnehåll anses vara av en så pass stor vikt att de motiverar undantag från 

gallring. Forskningens behov av arkivhandlingar kan tillgodoses så länge de bevarade 

handlingarna står i ett strukturellt och proportionellt förhållande till beståndet som det 

såg ut innan gallring genomförts. 

Vetenskapssyn 

Det tredje och sista momentet i forskningsdiskurs 1, vetenskapssyn, hänger intimt 

samman med momenten undantagets primat och textens primat, samt med diskursens 

nodalpunkt forskningens behov. Momentet beskriver nämligen den vetenskapssyn 

som genomsyrar forskningsdiskurs 1. Vetenskapssyn kommer till explicit uttryck i 

följande passage: 

 
Bedömningen av gallringsmöjligheterna är som alltid förenad med svårigheter, då det […] är 

mycket svårt att idag veta, vad som kan komma att intressera framtida forskare, med deras oanade 

möjligheter till bearbetning av t.ex. stora mängder individuella uppgifter. [---] Forskningen har 

också alltmera kommit att bedrivas som ”team-work”, vilket innebär att t.ex. ett mycket större 

material rörande en viss fråga kan genomgås. Den tvärvetenskapliga forskningen gör det också 

svårare att bedöma värdet hos handlingarna.  

(VaLA:PM 1966, s. 3f) 
 

Den grundläggande svårigheten med att avgöra vilka typer av handlingar som ”kan 

komma att intressera framtida forskare” är att de antas vara intresserade av, och ha 

möjlighet att behandla, ”stora mängder av individuella uppgifter”. På motsvarande 

sätt uppfattas den tvärvetenskapliga forskningen såtillvida att ett sådant ”team-work” 

mellan vetenskapliga discipliner förväntas få effekten att forskningen kommer att 

kräva ”större material rörande en viss fråga”. Det är påtagligt att den diskursiva 

konstruktionen av den vetenskapssyn som ligger till grund för när man behandlar 

forskningens behov i gallrings- och bevarandefrågor inte är kvalitativ utan 

kvantitativ – den definieras av sitt mängdbehov av källmaterial. 

Forskningsdiskurs 2, 1960-tal 
Vi har tidigare sett hur verksamhetsdiskursen misslyckats med att uppnå hegemoni; i 

den aktuella diskursordningen finns det andra diskurser, till exempel 

forskningsdiskurs 1, som försöker reglera vad som ska gallras och vad som ska 

bevaras. Emellertid kan vi konstatera att det inte finns någon konkurrens när det 

gäller att tillskriva betydelse i fråga om gallring med utgångspunkt i verksamhetens 

behov. Verksamhetsdiskursen har med andra ord lyckats etablera closure inom sitt 

eget område. När det gäller forskningsdiskurs 1 och nodalpunkten forskningens behov 

                                                 
34 För ytterligare exempel, se VaLA:PM 1966, s. 12, 14, 16, 19, 41. 
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är situationen dock annorlunda: det finns i diskursordningen en andra 

forskningsdiskurs, forskningsdiskurs 2, som också försöker inlemma nodalpunkten 

forskningens behov i sin betydelsekontext. Resultatet blir att det uppkommer ett 

antagonistiskt förhållande mellan forskningsdiskurs 1 och forskningsdiskurs 2. 

Nodalpunkten forskningens behov är i sammanhanget en flytande signifikant. Den 

diskursiva kampen mellan forskningsdiskurs 1 och forskningsdiskurs 2 gäller 

emellertid enbart en begränsad del av det diskursiva fält som reglerar uppfattningen 

om gallring och bevarande ur ett forskningsperspektiv, närmare bestämt definitionen 

av den vetenskapssyn som bör vara förknippad med den flytande signifikanten 

forskningens behov. Forskningsdiskurs 2 innehåller av denna anledning enbart ett 

moment, och det är momentet vetenskapssyn. 

 

Forskningsdiskurs 2 får mycket lite utrymme i PM angående gallring i 

landsfiskalsarkiven – inalles i ett par stycken angående handlingstypen 

”Restlängdsdiarier jämte restlängder” –, men lyckas trots det med att utmana den i 

alla andra avseenden förhärskande forskningsdiskurs 1. Anledningen kan vara att de 

yttranden som artikulerar forskningsdiskurs 2 härrör från Riksarkivet, vilket troligen 

ger diskursen en högre status i sammanhanget.35 Yttrandet i fråga lyder: 

”Restlängderna ansåg Riksarkivet böra bevaras med hänsyn till det social- samt 

ekonomihistoriska intresse, som anknytes till dessa längder” (VaLA:PM 1966, s. 23). 

Forskningsdiskurs 2 försöker etablera att konstruktionen av vad som är möjligt att 

gallra, med hänsyn till forskningens behov, bör ske med utgångspunkt i en kvalitativ 

och forskningsnära vetenskapssyn. I forskningsdiskurs 2 namnges de akademiska 

discipliner som man föreställer sig kan komma att gagnas om ett visst material 

undantas från gallring, och frågan om den framtida forskningens behov behandlas 

också med hänsyn till disciplinernas enskilda beskaffenhet. Det noteras exempelvis 

att ”ekonomihistorisk” forskning kan komma att ”utnyttja restlängderna för 

efterforskning, hur en ekonomisk kris kan ta sig uttryck i restföring av skatt” 

(VaLA:PM 1966, s. 24). Det är tydligt att betydelsen som forskningsdiskurs 1 

försöker etablera i fråga om vilken vetenskapssyn som ska ligga till grund för 

bedömningen av gallrings- och bevarandefrågan, med hänsyn till den framtida 

forskningen, på alla punkter skiljer sig från hur forskningsdiskurs 2 framställer 

samma sak.   

Delsammanfattning 

Gallringsdiskursordningen på 1960-talet består av en verksamhetsdiskurs och två 

forskningsdiskurser. Den mest omfattande av de båda forskningsdiskurserna, 

forskningsdiskurs 1, består av momenten undantagets primat, textens primat och 

vetenskapssyn. Inom forskningsdiskurs 1 konstrueras gallring med hänsyn till 

forskningens behov – diskursens nodalpunkt – med grundval i en ospecificerad 

uppfattning av de framtida vetenskapliga disciplinernas karaktär; forskningens behov 

av arkivmaterial betraktas i huvudsak som en kvantitativ fråga. Den diskursiva 

konstruktionen av gallring sker emellertid utifrån antagandet att framtida forskare inte 

kommer att ha intresse för handlingar av rutin- och bagatellkaraktär, utan enbart av 

                                                 
35 Neumann framhåller att olika texters varierande status inom ett visst område kan få inverkan på 
analysen av det relaterade diskursiva fältet: ”vissa texter är kanoniska, i den meningen att de ofta 
citeras och hänvisas till. Det finns en bred uppslutning kring dem, vilket visar att de spelar en 
framträdande roll i diskursen” (Neumann 2003, s. 49). 
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dokument som på olika sätt beskriver undantagsfall och exceptionella skeenden i de 

verksamheter de härrör ifrån. Gallringsbarhet inom ramen för 1960-talets 

forskningsdiskurs konstrueras likaså med utgångspunkt i att den framtida 

forskningens behov av källmaterial kan fyllas genom att ett mindre, representativt, 

urval av ett ursprungligen många gånger större arkivbestånd bevaras. Dessa så kallade 

typarkiv förväntas i sammanhanget kunna ge forskare en fullgod uppfattning av hur 

det aktuella arkivet såg ut innan gallringen verkställdes. Forskningsdiskurs 2 

innehåller momentet vetenskapssyn och nodalpunkten forskningens behov. 

Vetenskapssyn och forskningens behov har en annan innebörd än motsvarande 

moment och nodalpunkt i forskningsdiskurs 1: inom forskningsdiskurs 2 görs en 

samfälld bedömning av informationsvärdet i enskilda typer av arkivhandlingar och 

vilka forskningsfält som skulle kunna komma att gagnas av att de aktuella 

handlingarnas bevarades. Resultatet blir att 1960-talets forskningsdiskurser hamnar i 

ett antagonistiskt förhållande till varandra eftersom de försöker etablera olika 

betydelser inom samma diskursiva område – vad det innebär att gallra med hänsyn till 

forskningens behov.  

1970-talet 
Redan vid första anblicken ser det ut att finnas stora skillnader mellan hur 

uppfattningen av vilket arkivmaterial som är gallringsbart har konstruerats diskursivt i 

mitt källmaterial från 1960-talet och i mitt källmaterial från 1970-talet. 

Diskursordningen innehåller fortfarande en verksamhetsdiskurs men enbart en 

forskningsdiskurs. Vidare finns där en bevarandediskurs. De förändringar som har 

skett i den diskursiva terrängen påverkar emellertid inte enbart vilka diskurser som 

kommer till uttryck i källmaterialet från 1970-talet, utan också diskursernas innehåll. 

Verksamhetsdiskursen och forskningsdiskursen är desamma som på 1960-talet 

såtillvida att de fortfarande är centrerade kring sina respektive nodalpunkter, det vill 

säga forskningens behov och rationell arkivhantering; det är i fråga om vilken 

betydelse som diskurserna försöker etablera – vilka moment som de innehåller – som 

förändring har ägt rum. Det källmaterial som jag har använt mig av för att belysa 

gallring på 1970-talet består av utredningsmaterial i tre ärenden, nämligen gallring i 

kommunala polisavdelningars arkiv (1973:358), gallring i den lokala 

polisorganisationens arkiv (1974:401-402) och gallring av vissa handlingar i 

Göteborgs poliskammares arkiv (1976:554). Inledningsvis kommer jag att uppehålla 

mig vid verksamhetsdiskursen, för att sedan flytta fokus till forskningsdiskursen och 

slutligen bevarandediskursen. 

Verksamhetsdiskurs, 1970-tal 
Verksamhetsdiskursen har till en del lyckats med att fixera betydelsen av vad som 

avses med rationell arkivhantering med avseende på arkivverksamhetens egna behov. 

Diskursens partiella stabilisering av betydelsen inom sitt område – så kallad closure – 

indikeras av att flera moment som ingick i verksamhetsdiskursen på 1960-talet 

återkommer i källmaterialet från 1970-talet. Dessa moment är arbetsekonomisk 

gynnsamhet, minimera omfång och minimera redundans. Verksamhetsdiskursens 

skepnad på 1970-talet ger vid handen att vissa ombildningar i diskursen har ägt rum. 

Momenten enhetlighet och stabil kontext har blivit exkluderade ur diskursen. Vidare 

har en serie ytterligare moment blivit infogade i verksamhetsdiskursen, vilket har 
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resulterat i att nodalpunkten rationell arkivhantering till en del har fått en ny 

innebörd. Dessa nya moment är kännedom om arkivmaterialet, kritisk distans och 

nyttjande. 

Arbetsekonomisk gynnsamhet 

Med anledning av gallring i kommunala polisavdelningarnas arkiv ger landsarkivet i 

Göteborg följande utlåtande: 

 
Intet annat jag förstår, måste en sådan bestämmelse nödvändiggöra en genomgång av arkiven nära 

nog handling för handling för jämförelse innan man kan bestämma vad som kan gallras och vad 

som måste bevaras. Materialet måste också transporteras till landsarkiv och gallringen utföras där. 

Men allt detta kommer att medföra så mycket arbete, att gallringen blir praktiskt taget omöjlig att 

utföra.  

(GLA:Gpa 1970, s. 1) 
 

Skälet till att landsarkivet i Göteborg ogillar den föreslagna gallringen har varken att 

göra med att arkivbeståndet i fråga anses vara värdefullt för den framtida eller för den 

samtida forskningen, polisväsendet eller rättskipningsapparaten. Inte heller nämns det 

något om att gallringen skulle generera för lite utrymmesvinst för att den ska vara 

värd ansträngningen. Uppfattningen av vilket material som är möjligt att gallra 

konstrueras i sammanhanget uteslutande med utgångspunkt i vad som är 

arbetsekonomiskt gynnsamt. Gallringen ”blir praktiskt taget omöjlig att utföra” 

eftersom den kommer att ”medföra så mycket arbete”.36  

Minimera omfång 

Minimera omfång är ytterligare ett återkommande moment som har stor betydelse för 

hur möjligheten att gallra konstruerades i 1970-talets verksamhetsdiskurs. I följande 

utlåtande från landsarkivet i Göteborg framstår viljan att minska storleken på ett visst 

bestånd av arkivhandlingar som det enda – och tillräckliga – skälet till varför gallring 

förordas: ”På grund av förestående leverans av från Göteborgs polisdistrikt till 

landsarkivet och på grund av lokalbrist är det oundgängligen nödvändigt att genom 

utgallring minska beståndets omfattning” (GLA:Ftg 1976, s. 1). I den föregående 

delen av undersökningen, framkom det att uppfattningen av möjligheterna att gallra i 

ett arkiv, eller i en arkivserie, på 1960-talet stod i ett relativt förhållande till det 

aktuella arkivets, eller arkivseriens, omfång; desto större arkivbestånd, desto större 

incitament fanns det att gallra i detsamma. Följande yttrande av landsarkivet i 

Göteborg ger tydligt uttryck för att ovanstående samband mellan ett arkivbestånds 

omfång och dess gallringsbarhet fortfarande var aktuellt på 1970-talet: 

 
Den mest omfångsrika serien i polisarkiven utgöres av polisrapporter och 

förundersökningsprotokoll [---]. Landsarkivet får anhålla, att Riksarkivet utfärdar föreskrifter om 

hur man skall förfara med polisavdelningens arkiv och får för sin del föreslå att serien 

polisrapporter och förundersökningsprotokoll utgallras omedelbart. 

 (GLA:Gpa 1970, s. 1f) 
 

                                                 
36 För ytterligare exempel, se SSA:Ytt 1973, s. 2; VaLA:Ang 1973, s. 10. 
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Här kan man se hur landsarkivets förslag att låta utgallra arkivserien som innehåller 

polisrapporter och förundersökningsprotokoll relateras till att det är den ”mest 

omfångsrika serien i polisarkiven”.37 

Minimera redundans 

Det sista av de återkommande momenten från 1960-talet är minimera redundans. 

Momentet beskriver den aspekt av 1970-talets verksamhetsdiskurs som konstruerar 

möjligheten att gallra ett visst arkivmaterial när materialet i fråga finns i flera olika 

arkiv. Rörande gallring i de lokala polisavdelningarnas arkiv skriver landsarkivet i 

Göteborg: 

 
[Eftersom] i varje fall polisrapporter och förundersökningsprotokoll i polisavdelningarnas på 

landet arkiv finnas i ett andra exemplar i landsfiskalsarkiven, [---] synes man med minimal risk 

för att göra något oriktigt kunna föreskriva, att polisrapporter och förundersökningsprotokoll i 

polisavdelningarnas på landet arkiv må för tiden före 1965 gallras generellt och utan 

undersökning.  

(GLA:Gpa 1970, s. 1) 
 

Det faktum att polisrapporter och förundersökningsprotokoll i polisavdelningars arkiv 

uppfattas som gallringsbara konstrueras med utgångspunkt i att det är fråga om ett 

dubbelt bevarande av detta material: rapporterna och protokollen finns bevarade i 

landsfiskalsarkiven, varför serien i polisavdelningarnas arkiv kan utgallras. Att 

landsarkivet rekommenderar att hela serien bör utgallras ”generellt och utan 

undersökning” är en indikation på att verksamhetsdiskursen har varit väldigt 

framgångsrik med att etablera viljan att minimera redundans när det gäller 

arkivhandlingars bevarande.38 

Kännedom om arkivmaterialet  

Kännedom om arkivmaterialet är ett moment som avser att beskriva hur förtrogenhet 

med arkivbeståndet är en aspekt i den diskursiva konstruktionen av gallring i 1970-

talets verksamhetsdiskurs. Beträffande gallring i den lokala polisorganisationens 

arkiv förklarar landsarkivet i Vadstena hur det kommer sig att en viss serie 

undantagits från gallring i tidigare gallringsbeslut: 

 
Den stora serien E I, Handlingar till A-diariet, lämnades vid utarbetandet av gallringsbrevet nr 

194 tills vidare utanför. Man ville skaffa sig större erfarenhet av arkivbildningen i denna serie, 

innan man vågade sig på att utreda gallringsmöjligheterna.  

(VaLA:Ang 1973, s. 2) 

 

Landsarkivet inleder sedan presentationen av sitt förslag till gallring i den lokala 

polisorganisationens arkiv med orden: ”Vid den gallringsundersökning, som nu har 

företagits, har samtliga serier undersökts” (VaLA:Ang 1973, s. 2). De två citaten ger 

vid handen att anledningen till att en utredning av möjligheterna att gallra i 

polisorganisationens arkiv överhuvudtaget kommer på tal, är att man har skaffat sig 

tillräcklig ”erfarenhet av arkivbildningen”, samt att en undersökning av ”samtliga 

                                                 
37 För ytterligare exempel, se GLA:Gpa 1970, s. 1; SSA:Ytt 1973, s. 11; VaLA:Ang 1973, s. 2, 15. 
38 För ytterligare exempel, se VaLA:Gpa 1972,  s. 3, 5. 
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serier” i det aktuella arkivbeståndet har ägt rum. I följande yttrande av landarkivet i 

Göteborg framkommer det tydligt att det är just bristen på kännedom om hur det 

allmänna personregistret i den lokala polisorganisationens arkiv kommer att se ut i 

framtiden, med anledning av att registret är i begrepp att överföras ”till data”, som är 

anledningen till att materialet betraktas som omöjligt att gallra: ”Det är då synnerligen 

viktigt att inga förhastade gallringar utföres utan att allt bevaras tills vidare” 

(GLA:Ytt 1973, s. 2). Ett rekvisit för att uppfattningen av vad som är möjligt att 

gallra, eller nödvändigt att bevara, ska kunna konstrueras i 1970-talets 

verksamhetsdiskurs är således att det föreligger tillräcklig kännedom om 

arkivbeståndet i fråga.39  

Kritisk distans 

I momentet Kännedom om arkivmaterialet kan man ana en förskjutning i den 

diskursiva konstruktionen av vad som är möjligt att gallra. Denna förskjutning 

innebär att konstruktionen av vad som är gallringsbart i mindre utsträckning sker 

utifrån principer som har sitt upphov i arkivverksamhetens egna preferenser. 

Uppfattningen av vad som är möjligt att gallra i 1970-talets verksamhetsdiskurs 

skapas istället med utgångspunkt i ett mer kritisk och självreflexivt förhållningssätt 

till arkivverksamheten i allmänhet och gallringsförfaranden i synnerhet. Ett bra 

exempel är kopplingen mellan ”kännedom”, ”erfarenhet” och ”gallring” – i momentet 

Kännedom om arkivmaterialet – som uppkommer i källmaterialet från 1970-talet. En 

annan aspekt av denna förskjutning kan man ana i momentet Kritisk distans. 

Landsarkivet i Göteborg yttrar sig på följande sätt angående det system som polisen 

använder sig av för att klassificera inkomna handlingar: 

 
Inom polisväsendet använder man åtminstone i vissa avseenden långtgående 

klassifikationssystem för företeelser (brott) och handlingar. Sådana system äro nödvändiga för att 

skapa ordning och överblick. Emellertid måste man ha klart för sig, att sakklassifikationssystem 

ha brister. Det är nästan omöjligt, att göra sakgrupperna i alla avseenden helt självständiga; de 

vilja gärna gripa över i varandra. Vidare måste klassifikationen ske genom människor. Olika 

diarieförare eller handläggare kunna ha olika åsikt om var samma handling ska placeras.  

(GLA:Ytt 1973, s. 3) 
 

Klassifikationssystem anses vara ”nödvändiga för att skapa ordning och överblick”, 

men sammanbinds samtidigt med ”brister”, som till exempel svårigheter att göra 

”sakgrupperna […] självständiga”. Momentet kritisk distans manifesteras här i hur 

relationen mellan ett klassifikationssystem och den mångtydiga verklighet, som 

systemet i fråga försöker inordna i entydiga och avgränsade kategorier, framställs 

som problematisk. Likaså slår landsarkivet fast att ”klassifikationen [måste] ske 

genom människor”, vilket vittnar om att klassifikationens svårigheter inte enbart 

kopplas samman med på klassifikationssystemets konstruktion utan också med den 

svåra arbetsuppgiften att tillämpa systemet konsekvent. Momentet kritisk distans ger 

även uttryck för en kritisk uppfattning av klassifikationssystem och dess tillämpning 

som också omfattar viktiga arkivverksamheter, som exempelvis arkivredovisning och 

gallring. Landsarkivet i Vadstena skriver följande med avseende på gallring i de 

lokala polisavdelningarnas arkiv: 

                                                 
39 För ytterligare exempel, se VaLA:Gpa 1972,  s. 4f; GLA:Ytt 1973, s. 4; RPS: Ytt 1973, s. 1; 
VaLA:Ang 1973, s. 10, 18. 
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Förhållandet mellan polisbefälsarkivet (stadsfiskalsarkivet, landsfiskalsarkivet) och polisstations- 

och avdelningsarkiven är svåröverskådligt och måste vid ordnings- och förteckningsarbetet skapa 

avgränsningsproblem.  

(VaLA:Gpa 1972, s. 3) 
 

I citatet ovan framställs relationen mellan ett arkiv – i meningen den samling 

handlingar som en verksamhet har genrerat – och de system och metoder som 

arkivverksamheten använder för att på olika sätt ordna materialet, göra det sökbart 

och skapa möjligheter för användare att skaffa sig översikt av dess innehåll, som 

ingalunda självklar och fri från bekymmer. I verksamhetsdiskursen på 1970-talet 

finns en återkommande medvetenhet om att de klassificeringssystem som 

arkivverksamheten använder sig av skapar kategorier i arkivmaterialet som inte finns 

där ursprungligen – ett faktum som kan bero både på klassifikationsstrukturen i sig 

och på personen som verkställt klassificeringen.40 

Nyttjande 

Det sista av de tre nya momenten i 1970-talets verksamhetsdiskurs är nyttjande. 

Momentet nyttjande beskriver hur den diskursiva konstruktionen av vad som är 

möjligt att gallra sker med hänsyn till i vilken utsträckning som det aktuella 

arkivmaterialet brukas. Landsarkivet i Vadstena yttrar sig på följande sätt angående 

gallringen av tjänstgöringslistor, månadsturlistor och tjänstgöringsjournaler i den 

lokala polisorganisationens arkiv: 

 
De rubr. tre serierna förlorar snabbt sin betydelse för polisens administrativa verksamhet. De 

behöver anlitas blott, om någon tveksamhet skulle uppstå beträffande någon viss lönepost. 

Polismästaren bör själv avgöra, när de kan utgallras.  

(VaLA:Ang 1973, s. 4) 
 

Möjligheten att gallra de tre serierna framställs här som helt och hållet beroende på 

polisorganisationens nyttjande av arkivmaterialet i fråga. Det faktum att man lämnar 

det slutgiltiga beslutet i frågan om när, och om, gallringen ska ske till en chef i 

verksamheten, kan betraktas som ytterligare en indikation på att det är verksamhetens 

behov som i sammanhanget har en avgörande betydelse i den diskursiva 

konstruktionen av vad som är möjligt att gallra. Samma diskursiva konstruktion 

återkommer i Stockholms stadsarkivs kommentar angående gallringen av 

ingripandemeddelanden: ”Erfarenheten vid Stockholms polisdistrikt har visat, att 

meddelanden äldre än 5 år nästan aldrig efterfrågas. Stadsarkivet får därför föreslå, att 

fristen sänkes från föreslagna 10 till 5 år” (SSA:Ytt 1973, s. 3). Stadsarkivets förslag 

framställer möjligheten att gallra ingripandemeddelanden i polisorganisationens arkiv 

som intimt sammanbunden med materialets nyttjandegrad; meddelanden ”äldre än 5 

år”, som inte längre efterfrågas, betraktas som gallringsbara vid samma tidpunkt som 

de förlorat sitt värde för organisationen, varför stadsarkivet föreslår att 

”[gallrings]fristen sänkes från föreslagna 10 till 5 år”. I mitt källmaterial från 1970-

talet finns det vidare åtskilliga exempel på hur momentet nyttjande, inom ramen för 

verksamhetsdiskursen, inte enbart verkar för att konstruera vilket material som ska 

                                                 
40 För ytterligare exempel, se GLA:Ytt 1973, s. 3f, 20-24. 
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gallras, utan även för vad som ska bevaras. Stockholms stadsarkiv skriver med 

anledning av gallringen i de lokala polisavdelningars arkiv:  

 
I Stockholm har dessa talonger [handläggar-, bevaknings- och registertalonger] kommit till 

användning som namn- och sakregister och utgör ett oumbärligt komplement – även för framtiden 

– till själva diariet. De kan därför ej gallras.  

(SSA:Ytt 1973, s. 2)41 
 

Anledningen till att de aktuella talongerna undantas från gallring är att de har 

”kommit till användning” som ett ”oumbärligt komplement […] till diariet”, och har i 

så måtto kommit att nyttjas av både polisorganisationen och arkivverksamheten. 

Slutligen manifesteras momentet nyttjande i artikulationer där konstruktionen av ett 

arkivmaterials gallringsbarhet sker med uttrycklig hänsyn till vissa externa faktorer, 

faktorer som i sin tur påverkar möjligheten att använda arkivmaterialet i fråga. 

Stockholms stadsarkivs kommentar angående gallringen av passregister är ett bra 

exempel härvidlag: 

 
Serien har i Stockholm tidigare gallrats efter 5 år […]. Då passens giltighetstid numera utsträcks 

till 10 år instämmer stadsarkivet i förslaget att gallra serien med tillämpande av denna frist.  

(SSA:Ytt 1973, s. 4)42 
 

Stadsarkivet konstaterar passens giltighetstid är tio år, medan gällande gallringsbeslut 

bestämmer att passregistret ska gallras vart femte år. Förslaget att utsträcka 

gallringsfristen till 10 år, för att motsvara passens giltighetstid, är därför motiverat av 

hänsyn till den möjligheten att nyttja registret i framtiden.  

Delsammanfattning 

Verksamhetsdiskursen har under 1960- och 1970-talet visat sig vara till viss del 

beständig, till viss del föränderlig. Den permanens som verksamhetsdiskursen har 

lyckats att etablera beträffande den diskursiva konstruktionen av gallringsbarhet, 

grundar sig i momenten arbetsekonomisk gynnsamhet, minimera omfång och 

minimera redundans till synes cementerade position i diskursen.  Följaktligen har 

följande faktorer haft en avgörande betydelse i bedömningen av vilket arkivmaterial 

som är möjligt att gallra, och vilket som bör bevaras för framtiden under 1960- och 

1970-talet: den beräknade arbetsinsatsen från arkivets sida, det aktuella 

arkivbeståndets omfång, den beräknade utrymmesvinsten som en eventuell gallring 

för med sig, samt viljan att undvika att handlingar bevaras i fler arkiv än ett. En 

jämförelse mellan 1960- och 1970-talets verksamhetsdiskurs ger vid handen att 

exkluderandet av momenten stabil kontext och enhetlighet, i kombination med 

inkluderandet av momenten kritisk distans, kännedom om arkivmaterialet och 

nyttjande, i praktiken resulterade i ett fokusskifte, som gav diskursens nodalpunkt 

rationell arkivhantering en delvis annorlunda innebörd. Fokusskiftet kan med fördel 

illustreras via en kort jämförelse mellan momenten enhetlighet, ett moment som blivit 

exkluderat ur verksamhetsdiskursen som den ser ut på 1970-talet, och kännedom om 

                                                 
41 För ytterligare exempel på passager där momentet nyttjande kommer till uttryck, se SSA:Ytt 1973, s. 
6, 8; RPS: Ytt 1973, s. 2; GLA:Ytt 1973, s. 1. 
42 För ytterligare exempel, se ÖLA:Ytt 1973, s. 1; VaLA:Ang 1973, s. 5. 
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arkivmaterialet och nyttjande. Momentet enhetlighet accentuerar hur en handlingstyp 

blir möjlig att gallra, inom ramen för 1960-talets verksamhetsdiskurs, i ett arkiv 

genom att samma handlingstyp redan har gallrats i ett annat arkiv av samma 

beskaffenhet. Konstruktionen av vad som är möjligt att gallra sker här genom att en 

enhetlighetsprincip tillämpas, en princip som har sitt upphov i arkivverksamhetens 

preferens att gallring ska ske enhetligt och som har en mycket liten koppling till 

arkivmaterialet i sig. Kontrasten till hur uppfattningen av gallringsbarhet konstrueras i 

samband med momentet nyttjande och kännedom om arkivmaterialet är slående; i det 

senare momentet är förtrogenhet med ett arkivbestånd en förutsättning för att frågan 

om beståndets eventuella utgallring eller bevarande alls ska kunna diskuteras. 

Momentet nyttjande innebär att frågan om gallring aldrig kan beslutas utan hänsyn 

hur det berörda arkivmaterialet kommer till användning i olika verksamheter. 

Gallring sker alltså inte enbart för att tillgodose arkivorganisationens egna 

preferenser.  

 

Nodalpunkten i 1970-talets verksamhetsdiskurs, rationell arkivhantering, får 

följaktligen en något annan innebörd än vad den hade på 1960-talet: rationell 

arkivhantering innebär att gallring sker med en kritisk distans till arkivpraktiken, med 

hänsyn till hur andra verksamheter använder arkivmaterialet och utifrån en god 

kännedom om det individuella arkivmaterialet; samtidigt som den egna 

arkivorganisationens verklighet – när det gäller utrymme och personella resurser – tas 

i beaktande. Förändringen kan attribueras till innebörden av de tre nya moment – 

kritisk distans, kännedom om arkivmaterialet och nyttjande – som har inlemmats i 

verksamhetsdiskursen på 1970-talet. 

Forskningsdiskurs, 1970-tal 
Gallringsdiskursordningen på 1960-talet bestod av en verksamhetsdiskurs och två 

forskningsdiskurser – forskningsdiskurs 1 och forskningsdiskurs 2. Undersökningen 

visade att båda forskningsdiskurserna försökte tillskriva nodalpunkten forskningens 

behov olika betydelse, vilket fick till resultat att diskurserna hamnade i ett 

antagonistiskt förhållande till varandra. I diskursordningen på 1970-talet finns 

emellertid enbart en forskningsdiskurs. Diskursen verkar för att konstruktionen av 

vilket arkivmaterial som kan gallras, och vilket som bör bevaras, måste ske med 

hänsyn till framtida forskares behov av arkivmaterial. Forskningsdiskursens 

nodalpunkt är forskningens behov, och den innehåller momenten undantagets primat 

och vetenskapssyn.  

Undantagets primat 

I 1970-talets forskningsdiskurs sker konstruktionen av vilket arkivmaterial som är 

möjligt att gallra alltjämt med hänsyn till deras forskningsvärde. Även i källmaterialet 

från 1970-talet är det momentet undantagets primat som beskriver hur det går till när 

forskningsdiskursen graderar arkivhandlingar med avseende på hur värdefulla de 

antas vara för framtidens forskare. Handlingar med ett lågt forskningsvärde anses 

vara möjliga att gallra, medan handlingar med högt forskningsvärde bevaras för 

framtiden. Angående gallringen av ingripandemeddelanden i den lokala 

polisorganisationens arkiv, skriver landsarkivet i Vadstena att ”Sådana bagatellnotiser 

[som man kan finna i ingripandemeddelandena] har emellertid knappast någon 

betydelse för framtiden” (VaLA:Ang 1973, s. 3). Ingripandemeddelandena anses vara 
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möjliga att gallra eftersom de innehåller ”bagatellnotiser”, information av 

bisakskaraktär. Samma diskursiva mönster framkommer i en annan av landsarkivets 

kommentarer, denna gång rörande handlingar till K- och B-diarierna: ”Innehållet [i 

handlingarna] saknar nämligen intresse för framtiden, eftersom det till allra största 

delen gäller trafikolyckor av ’rutinartad’ beskaffenhet” (VaLA:Ang 1973, s. 12).43 

Precis som i 1960-talets forskningsdiskurs ser vi att momentet undantagets primat 

tillskriver handlingar med en bagatell- eller rutinartad karaktär ett lågt 

forskningsvärde, vilket i sin tur gör dem möjliga att gallra; handlingar som antas ha 

en liten eller obefintlig betydelse för framtidens forskning kommer i 

forskningsdiskursen inte i fråga för bevarande.  

Vetenskapssyn 

Momentet vetenskapssyn kommer till uttryck i åtskilliga passager i mitt källmaterial 

från 1970-talet. I fråga om gallringen av handlingar till det allmänna diariet i den 

lokala polisorganisationens arkiv, gör landsarkivet i Uppsala följande bedömning: 

”Handlingarna till saknummer 600-609 bör enligt landsarkivets mening bevaras. 

Materialet kan få värde för den socialhistoriska forskningen” (ULA:Ytt 1973, s. 2). 

Landsarkivet anser dessutom, beträffande möjligheten att gallra register över hotell 

och pensionat, att materialet bör ”bevaras, då registret kan ha lokalhistoriskt intresse” 

(VaLA:Ang 1973, s. 9). Landsarkivet i Vadstena påpekar, med anledning av gallring i 

samma arkiv, att Öknamnsregister är en handlingstyp som ”kan visa sig vara 

användbart för språkforskare” (VaLA:Ang 1973, s. 7).44 Den diskursiva 

konstruktionen av vilka arkivhandlingar som är möjligt att gallra, sker här med 

hänsyn till den framtida forskningens behov av källmaterial. Det är uppenbart att 

anledningen till att samtliga ovanstående handlingstyper undantas från gallring, är att 

de var och en antas vara värdefulla för ett specifikt forskningsområde någon gång i 

framtiden: handlingarna till det allmänna diariet förväntas ha värde för den 

”socialhistoriska forskningen”; registret över hotell och pensionat bedöms inte vara 

möjlig att gallra på grund av att materialet kan ha ”lokalhistoriskt intresse”; 

Öknamnsregistret beskrivs som ett potentiellt intressant källmaterial för 

”språkforskare” att använda. Momentet vetenskapssyn i 1970-talets forskningsdiskurs 

har samma betydelse som motsvarande moment i forskningsdiskurs 2, som den såg ut 

på 1960-talet; den diskursiva konstruktionen av gallringsbarhet sker med 

utgångspunkt i en förenad kvalitativ bedömning av forskningens behov och 

arkivhandlingarnas kvalité – frågan hur många arkivhandlingar som behöver bevaras 

för forskningens skull har inte längre någon betydelse. 

Delsammanfattning 

1970-talets forskningsdiskurs består av momenten undantagets primat och 

vetenskapssyn, samt nodalpunkten forskningens behov. Momentet textens primat, som 

var en del av forskningsdiskurs 1 på 1960-talet, har exkluderats ur diskursen. På 

1960-talet var det oklart om forskningens framtida behov av arkivhandlingar skulle 

betraktas som en kvantitativ eller en kvalitativ fråga. Båda ståndpunkterna innebar 

konsekvenser för gallringsförfarandet. Denna tvetydighet gestaltades på det 

diskursiva planet av det antagonistiska förhållandet mellan forskningsdiskurs 1 och 

                                                 
43 För ytterligare exempel, se VaLA:Ang 1973, s. 10, 14; HLA:Ytt 1973, s. 1. 
44 För ytterligare exempel, se VaLA:Ang 1973, s. 3, 6; GLA:Ytt 1973, s. 4. 
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forskningsdiskurs 2. Den ovanstående undersökningen har emellertid visat att det i 

1970-talets diskursordning enbart är 1960-talets forskningsdiskurs 2 som tillskriver 

betydelse i frågan om hur konstruktionen av gallring, med hänsyn till forskningens 

behov, ska ske. Vad som har skett är att denna diskurs, via en hegemonisk 

intervention, har exkluderat forskningsdiskurs 1 ur diskursordningen och sålunda 

stabiliserat betydelsen på det aktuella området och upphävt antagonistiska 

förhållandet diskurserna emellan.  Med avseende på momentet undantages primat har 

forskningsdiskursen lyckats uppnå closure. Under 1960- och 1970-talet råder det till 

synes ingen tvekan om att arkivmaterial som avspeglar vardagliga företeelser av 

mindre spektakulär art, efter ett antagande av den framtida forskningens behov av 

arkivmaterial, alltid kan utgallras.  

Bevarandediskurs, 1970-tal 
Vid sidan av en forskningsdiskurs och en verksamhetsdiskurs inrymmer 

diskursordningen på 1970-talet också en bevarandediskurs. Uppfattningen av vad som 

är möjligt att gallra i bevarandediskursen konstrueras med grundval i att arkivmaterial 

bör komma framtiden till nytta. Så långt är likheterna mellan forskningsdiskursen och 

bevarandediskursen stora. Den avgörande skillnaden diskurserna emellan uppenbaras 

om man ser till deras nodalpunkter. Forskningsdiskursens nodalpunkt, forskningens 

behov, visar att den diskursiva konstruktionen av vilket arkivmaterial som är möjligt 

att gallra avser att gagna en specifik grupp av användare, nämligen forskarna. 

Bevarandediskursens nodalpunkt är framtidens behov; konstruktionen av 

gallringsbarhet inom diskursen tar således utgångspunkt i ett mer allmänt beaktande 

av framtidens behov av arkivmaterial. Bevarandediskursen består av två moment: 

humanistiska skäl och materialfrågan.  

Humanistiska skäl 

Med avseende på möjligheten att gallra i handlingarna som hör till 

brottmålsgrupperna ”vållande till annans död i samband med trafikolycka” och 

”vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka”, som hör till 

den lokala polisorganisationens B-diarium, skriver landsarkivet i Vadstena: 

 
[H]andlingarna [bör] enligt min mening bevaras, ty diarienotiserna ger ej tillräcklig information 

om händelseförloppet och anledningen till nedläggningen, och sådana mål är av så ömtålig och för 

de anhöriga och efterkommande så viktig karaktär, att de bör bevaras. Denna uppfattning har 

vuxit sig stark under en omfattande genomgång av handlingar av detta slag i olika polisdistrikt 

(främst Kalmar). De efterkommande bör kunna fordra att få veta detaljerna rörande en 

trafikolycka med dödlig utgång – både en sådan med flera inblandade och en singelolycka med 

den omkomne som ende inblandade. Detta gäller även trafikolyckor, som har vållat kroppsskador, 

som kan ge men för framtiden eller som kan vara eller misstänks vara den bakomliggande orsaken 

till en sjukdom längre fram i livet.  

 

(VaLA:Ang 1973, s. 12f) 

 

Anledningen till att handlingarna undantas från gallring är att de antas innehålla 

information som kan komma att bli värdefull i framtiden. Bevarandet av handlingarna 

avser emellertid inte att i första hand tillgodose det framtida informationsbehovet hos 

en specifik organisation, som till exempel polisorganisationen, hos en särskild 

kategori yrkesmän eller hos en viss professionell verksamhet. Istället sammanbinds 
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uppfattningen att handlingarna ska bevaras med motivet att arkivet ska erbjuda 

människor i allmänhet möjlighet att få tillgång till dokumentation rörande en ”ömtålig 

[…] och viktig” händelse som antingen de personligen, eller någon anhörig, har varit 

med om – i detta fall en trafikolycka. Momentet humanistiska skäl visar sig här i 

sättet som gallring konstrueras utan hänsyn till vilka specifika informationsbehov 

som arkivmaterial i fråga kan tänkas fylla i framtiden. 

Materialfrågan 

Ytterligare en aspekt av hur gallringsbarhet konstrueras i bevarandediskursen 

manifesteras av momentet materialfrågan. Momentet accentuerar materialfrågans 

betydelse i samband med konstruktionen av vad som är möjligt att gallra i 

bevarandediskursen. I följande yttrande av landsarkivet i Lund, beträffande gallringen 

i den lokala polisorganisationens arkiv, kan vi se kopplingen mellan ”materiellt 

underlag” och möjligheten att ett arkivbestånd ”undantas från gallring”: 

 
Avslutningsvis vill landsarkivet betona, att påfallande många av de handlingar, som avses skall 

bevaras för framtiden, har vanligt brukspapper som materiellt underlag och följaktligen kommer 

att förstöras så småningom alldeles oberoende av de beslut som i dag fattas om deras bevarande. I 

den mån arkivalier, som nu fabriceras på brukspapper, skall undantas från gallring, bör en ändring 

av rekommenderade papperskvaliteter ske.  

(LLA:Ytt 1973, s. 3) 
 

I ett uttalande av landsarkivet i Vadstena, angående möjligheten att gallra 

övervakningsblad, kan vi se en omedelbar koppling mellan en arkivhandlings 

material och möjligheten att gallra densamma: ”Övervakningsbladet […] består av en 

förtryckt grön blankett och är sålunda inte avsedd att bevaras för framtiden” 

(VaLA:Ang 1973, s. 6).45 Det faktum att övervakningsbladen är en ”förtryckt grön 

blankett” – ett icke arkivbeständigt material – anknyts till uppfattningen att materialet 

”inte är avsedd att bevaras för framtiden”.  Momentet materialfrågan har en direkt 

inverkan på den diskursiva konstruktionen av vad som är möjligt att gallra i detta fall. 

Momenten humanistiska skäl och materialfrågan etablerar samfällt följande 

betydelse: konstruktionen av vilket arkivmaterial som är möjligt att gallra sker i 

bevarandediskursen dels med utgångspunkt i materialets materiella förutsättningar för 

att kunna bevaras, dels med hänsyn till om materialet bedöms kunna bli värdefullt för 

framtiden.  

Delsammanfattning 

1970-talets bevarandediskurs innefattar nodalpunkten framtidens behov och 

momenten humanistiska skäl och materialfrågan. Både forskningsdiskursen och 

bevarandediskursen försöker, som vi har sett, etablera betydelse i frågan om hur 

konstruktionen av vad som är möjligt att gallra bör se ut med hänsyn till framtidens 

informationsbehov. I detta avseende verkar diskurserna stå i ett antagonistiskt 

förhållande till varandra – båda vill etablera sin specifika betydelse i samma utsnitt av 

verkligheten. Så är emellertid inte fallet. Diskursernas olika nodalpunkter indikerar att 

deras områden är mycket närliggande, men trots allt åtskilda. Inte heller är någon av 

                                                 
45 För exempel på momentet materialfrågan, se VaLA:Ang 1973, s. 8, 16; HLA:Ytt 1973, s. 1; 
GLA:Ytt 1973, s. 2. 
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bevarandediskursens moment desamma som forskningsdiskursens. Att det i 

diskursordningen på 1970-talet finns två diskurser som tillskriver betydelse i frågan 

om hur gallring och bevarande bör ske med avseende på framtiden, vittnar om att en 

förändring har ägt rum sedan 1960-talet – den diskursiva konstruktionen av 

bevarande och gallring på 1970-talet sker inte enbart med grund i det framtida 

informationsbehovet hos specifika grupper av användare, som arkivarier, poliser eller 

forskare, utan likaså utifrån mer generella kriterier. 

1980-talet 
1980-talets gallringsdiskursordning består av samma tre diskurser som på 1970-talet: 

en verksamhetsdiskurs, en forskningsdiskurs och bevarandediskurs. Även 

diskursernas nodalpunkter är desamma, nämligen rationell arkivhantering, 

forskningens behov respektive framtidens behov. Skillnaden mellan den diskursiva 

konstruktionen av vilket arkivmaterial som var gallringsbart på 1970- och 1980-talet 

framkommer om man ser till vilka moment som diskurserna innehåller. I 

forskningsdiskursen har ett moment tillkommit sedan 1970-talet. I stort är dock 

förändringarna i gallringsdiskursordningen mellan 1970- och 1980-talet är påtagligt 

mindre än mellan 1960- och 1970-talet. Undersökningen av 1980-talets 

gallringsdiskursordning är baserad på utredningsmaterial i två ärenden: angående 

gallring av räkenskapsverifikationer hos Rikspolisstyrelsen (1984:936) och angående 

gallring i den lokala polisorganisationens arkiv (1981:788). 

Verksamhetsdiskurs, 1980-tal 
Verksamhetsdiskursen är ett gott exempel på den kontinuitet som finns mellan den 

diskursiva konstruktionen av vad som är möjligt att gallra på 1970- och 1980-talet. 

1970-talets verksamhetsdiskurs har lyckats med att fixera all betydelse inom sitt 

område och därmed uppnått fullständig closure: gallring med hänsyn till 

verksamhetens behov har samma betydelse på 1980-talet som på 1970-talet. 

Diskursens nodalpunkt rationell arkivhantering står alltjämt i förbindelse med 

momenten arbetsekonomisk gynnsamhet, minimera omfång, minimera redundans, 

kännedom om arkivmaterialet, kritisk distans och nyttjande. Sammantaget etablerar 

diskursen betydelse i fråga om vad som är rationell arkivhantering med avseende på 

arkivverksamhetens egna behov. Eftersom innebörden av dessa moment har klargjorts 

tidigare i undersökningen ska jag i det följande enbart ge några korta exempel på hur 

de framkommer i källmaterialet från 1980-talet. 

Arbetsekonomisk gynnsamhet & minimera omfång 

Angående gallringen av handlingar rörande hittegods i polisens arkiv skriver 

landsarkivet i Lund: 

 
Även om handlingarnas omfång är relativt litet i varje arkivbildning rör det sig om stora mängder 

handlingar i riket som helhet. I de flesta fall är handlingarna förtecknade i egna serier, vilket 

möjliggör en retroaktiv gallring med liten arbetsinsats.  

(LLA:Gah 1989, s. 1) 
 

Uppfattningen att det är möjligt att gallra handlingarna som rör hittegods i polisens 

arkiv konstrueras med utgångspunkt i två moment som förekommer i 
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verksamhetsdiskursens under både 1960-, 1970- och 1980-talet, nämligen 

arbetsekonomisk gynnsamhet och minimera omfång. Momentet arbetsekonomisk 

gynnsamhet kommer till uttryck genom att hittegodshandlingarna bedöms vara 

gallringsbara eftersom de är ”förtecknade i egna serier” och sålunda kan gallras ”med 

liten arbetsinsats”.46 Trots att ”handlingarnas omfång är relativt litet” i varje enskilt 

arkiv anses beståndet vara värt att gallra, eftersom det sammantaget rör sig om ”stora 

mängder handlingar i riket som helhet”. Momentet minimera omfång framkommer 

här genom att handlingarna rörande hittegods i polisens arkiv anses vara möjliga att 

gallra på grund av den utrymmesvinst som en gallring skulle ge.47 

Minimera redundans 

Minimera redundans är ytterligare ett moment som är en del av verksamhetsdiskursen 

under alla de tre decennier som utgör min undersökningsperiod. Momentet 

konstruerar vilket arkivmaterial som är möjligt att gallra med hänsyn till om 

materialet i fråga är unikt, eller om det, antingen i kopie- eller i originalform, förvaras 

i något annat arkiv. Just denna diskursiva konstruktion yppas i följande yttrande av 

landsarkivet i Lund, angående gallringen av passansökningshandlingar: ”Lokala 

passansökningshandlingar anges inte ha något värde eftersom originalen förvaras hos 

RPS [Rikspolisstyrelsen]” (LLA:Rpf 1981, s. 5).48 Skälet till att 

passansökningshandlingarna inte anses ”ha något värde” – och därmed är 

gallringsbara – är att ”originalen förvaras hos RPS”.  

Kännedom om arkivmaterialet 

I handlingen Angående gallring av hittegodshandlingar i den lokala 

polisorganisationen före år 1965 står följande utlåtande gällande gallring av 

hittegodshandlingar i polisens arkiv: 

 
Landsarkivet menar att de aktuella handlingarna saknar forskningsvärde. Vid besök på 

polismyndigheten i Trelleborg den 6 juni 1990 av undertecknad tillsammans med Anna Svensson 

och Kjell-Ove Persson, LLA [landsarkivet i Lund], tittade vi på 

hittegodsregisterkort/hittegodsliggare. De visade sig innehålla uppgifter om typ av gods, datum, 

återfunnet/förlorat vid X-stället, ev värde mm. Den typ av uppgifter som ingår i dessa 

registerkort/liggare är knappast av sådant forsknings- eller annat värde, att det kan motivera ett 

framtida bevarande.  

(RA:Agh 1981, s. 1) 
 

Uppfattningen att hittegodshandlingarna ”knappast [är] av sådant forsknings- eller 

annat värde, att det kan motivera ett framtida bevarande” har sin grundval i att 

arkivarien själv varit på besök i polismyndighetens arkiv och undersökt det aktuella 

arkivbeståndet. Det är i denna koppling – mellan förtrogenhet med arkivmaterialet 

och möjligheten att yttra sig om det är möjligt att gallra eller ej – som momentet 

kännedom om arkivmaterialet kommer till uttryck. 

                                                 
46 För ytterligare exempel på hur momentet arbetsekonomisk gynnsamhet framkommer i källmaterialet 
från 1980-talet, se LLA:Rpf 1981, s. 2f. 
47 För ytterligare exempel på hur momentet minimera redundans kommer till uttryck i källmaterialet 
från 1980-talet, se RPS:Uar 1984, s. 1f; RPS:Gav 1990, s. 3; RA:Agh 1981, s. 1f; ViLA:Fta 1980, s. 3. 
48 För ytterligare exempel, se RPS:Ftg 1981, s. 1. 
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Kritisk distans 

Momentet kritisk distans beskriver hur konstruktionen av vad som är gallringsbart, 

inom ramen för verksamhetsdiskursen, sker i samband med en granskande och 

prövande hållning gentemot aktuella arkiv- och gallringsrutiner. Momentet kommer 

till uttryck i följande utlåtande av Rikspolisstyrelsen, angående gallring i den lokala 

polisorganisationens arkiv: 

 
Skall rationella arkivrutiner och ändamålsenlig gallring kunna åstadkommas inom polisväsendet 

måste den lokala och centrala organisationen behandlas gemensamt. Praktiska skäl istället för 

formell bundenhet till tidigare förslag och beslut måste få avgöra arkivbildning och gallring.  

(RPS:Ftg 1981, s. 2)49 

 

Citatet ger vid handen att de åtgärder som förväntas resultera i en ”ändamålsenlig 

gallring” och ”rationella arkivrutiner” inom polisväsendet – till exempel att låta 

”praktiska skäl” istället för ”formell bundenhet” vara vägledande – har framkommit 

som ett resultat av en kritisk genomlysning av arkivhanteringen i organisationen.  

Nyttjande 

I fråga om gallring av bötes- och kriminaldiarier i polismyndigheternas arkiv skriver 

Rikspolisstyrelsen: ”Den nya typen av diarier kan därför gallras när de förlorat sin 

betydelse för polismyndigheten, d v s när de inte längre behövs som offentliga 

register över allmänna handlingar enligt 15 kap sekretesslagen” (RPS:Gav 1990, s. 

3).50 Momentet nyttjande kommer här till uttryck i så måtto att diarierna anses vara 

möjliga att gallra när de inte längre har någon ”betydelse för polismyndigheten”, det 

vill säga när de inte längre kommer att utnyttjas av organisationen.  

Forskningsdiskurs, 1980-tal 
I likhet med de forskningsdiskurser som förekommer under 1960- och 1970-talet, 

försöker 1980-talets forskningsdiskurs etablera betydelse i fråga om vilka handlingar 

som är möjliga att gallra med hänsyn till forskningens behov av arkivmaterial. 

Diskursen består av ett nytt moment, fråga, samt två moment som har figurerat 

tidigare i undersökningen, närmare bestämt undantagets primat och vetenskapssyn. 

Diskursens nodalpunkt är fortfarande forskningens behov.   

Undantagets primat 

Den diskursiva konstruktionen av vilket arkivmaterial som är möjligt att gallra med 

hänsyn till forskningens behov, har under 1960- och 1970-talet delvis skett med 

grundval i momentet undantagets primat. Momentet beskriver hur arkivmaterial av 

rutin- och bisakskaraktär anses vara möjlig att gallra, medan handlingar som 

beskriver undantagsfall bevaras för den framtida forskningens bruk. Följande 

utlåtande av landsarkivet i Vadstena, med avseende på gallring i den lokala 

polisorganisationens arkiv, låter gälla att momentet undantagets primat präglar vad 

som är aktuellt att gallra även i 1980-talets forskningsdiskurs: ”Vidare anser 

landsarkivet att handlingar i mål, som blivit föremål för jämförelsevis omfattande 

                                                 
49 För ytterligare exempel, se VaLA:Brf 1981, s. 3; ULA: Afa 1981, s. 1. 
50 För ytterligare exempel, se RPS:Ftg 1981, s. 2; ViLA:Fta 1980, s. 4; RA:Agh 1981, s. 2. 



 

 43 

utredning, bör undantas från utgallring” (ViLA:Fta 1980, s. 4).51 De handlingar som 

bör undantas från gallring, är sådana som är unika i avseendet att de föranlett en 

”jämförelsevis omfattande utredning”.  

Vetenskapssyn 

Landsarkivet i Vadstena skriver följande angående gallring i den lokala 

polisorganisationens arkiv: ”I alla händelser bör öknamnsregistret […] bevaras ur 

språkhistorisk synpunkt” (VaLA:Brf 1981, s. 3).52 Momentet vetenskapssyn kommer 

till uttryck genom att öknamnsregistrets gallringsbarhet hänger samman med en 

kvalitativ bedömning av registret och vilket, om något, forskningsfält som skulle 

kunna gagnas av handlingarnas bevarande. Momentet i fråga har samma innebörd i 

1980-talets forskningsdiskurs som motsvarande moment i 1970-talets 

forskningsdiskurs och 1960-talets forskningsdiskurs 2. 

Fråga   

Momentet fråga yppas i följande yttrande av landsarkivet i Lund, angående 

handlingar rörande hittegods i den lokala polisens arkiv: ”Hittegodshandlingarna 

måste anses sakna forskningsvärde. Vår erfarenhet är dessutom att de aldrig 

efterfrågas av forskare” (LLA:Gah 1989, s. 1). Hittegodshandlingarna uppfattas som 

gallringsbara eftersom de anses sakna forskningsvärde, ett omdöme som landsarkivet 

motiverar med att handlingarna i fråga ”aldrig efterfrågas av forskare”. Möjligheten 

att gallra ett visst arkivmaterial konstrueras på samma sätt i följande utlåtande från 

Riksarkivet, i fråga om gallringen av handlingar till kriminal- och brottsdiarierna i 

den lokala polisorganisationens arkiv: 

 
I gallringsbeslut nr 788 […] har utgallringen av motsvarande handlingar till K-diariet respektive 

B-diariet begränsats till tiden 1968-1980. Anledningen härtill är att söka i det från forskningens 

sida klart uttalade önskemålet om att förundersökningsprotokoll bevaras i så stor utsträckning som 

möjligt.  

(RA:Atf 1981, s. 2)53 
 

Uppfattningen om i vilken utsträckning som handlingarna till ovanstående diarier kan 

gallras är avhängig forskningens önskemål i frågan. Fråga är ett moment i 1980-talets 

forskningsdiskurs som beskriver hur uppfattningen av vad som är gallringsbart sker 

utifrån forskares faktiska bruk av det aktuella arkivmaterialet samt forskningens 

uttryckliga preferenser i gallringsfrågan.  

Bevarandediskurs, 1980-tal 
Bevarandediskursen konstruerar uppfattningen att gallring bör ske med en allmän 

hänsyn till framtidens generella behov av arkivmaterial. Häri ligger en skillnad 

gentemot till exempel forskningsdiskursen, där det uttryckligen är forskningen som 

ska tillgodoses. I likhet med verksamhetsdiskursen har också bevarandediskursen 

lyckats med att cementera sin betydelse. Diskursens moment på 1980-talet, 

                                                 
51 För ytterligare exempel, se RPS:Uar 1984, s. 2; ULA: Afa 1981, s. 9; ViLA:Fta 1980, s. 3f; RA:Agh 
1981, s. 2. 
52 För ytterligare exempel, se ULA: Afa 1981, s. 7; LLA:Rpf 1981, s. 5. 
53 För ytterligare exempel, se LLA:Rpf 1981, s. 3; RA:Agh 1981, s. 1; RPS:Uar 1984, s. 1f. 
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materialfrågan och humanistiska skäl, är desamma som på 1970-talet. Samma sak 

gäller nodalpunkten framtidens behov. 

Humanistiska skäl 

Bevarandediskursens verkan, att konstruktionen av vilket arkivmaterial som är 

gallringsbart ska ske med beaktande till allmänna snarare än av specifika anledningar, 

kommer till tydligt uttryck via momentet humanistiska skäl. Med anledning av 

gallringen av trafikmålsanteckningar i den lokala polisorganisationens arkiv, skriver 

landsarkivet i Lund: 

 
Trafikmålsanteckningar […] kan även innehålla anteckningar om personskador. Utgallring av 

personskadehandlingar är olämplig eftersom man inte tidsmässigt kan överblicka verkningarna av 

även mycket lindriga personskador. 

 (LLA:Rpf 1981, s. 4) 
 

Landsarkivets uppfattning är trafikmålsanteckningarna inte är gallringsbara, eftersom 

de kan komma till användning i framtiden. Möjligheten att gallra handlingarna 

konstrueras i sammanhanget utan anknytning till en specifik professionell målgrupp 

eller verksamhet. Ytterligare ett klargörande exempel kan återfinnas i ett brev från 

Dan Ekdahl på Rikspolisstyrelsen till Peter Sivervall på Riksarkivet, med anledning 

av gallringen av passregister i polisorganisationens arkiv: 

 
Passmaterialet har ett forskningsvärde, men ännu viktigare är dess dokumentariska värde som är 

något annat och utöver värdet för nomotetiskt anlagd samhällsvetenskaplig universitetsforskning. 

Passansökningarna måste således bevaras.  

(DaEk:Brv 1990, s. 1)54 
 

Det framhålls att passmaterialet har ett forskningsvärde. Emellertid är det 

handlingarnas ”dokumentariska värde”, vilket beskrivs som ”något annat och utöver 

värdet för […] universitetsforskning”, som är det starkaste skälet till att de inte anses 

vara gallringsbara. Uppfattningen att passmaterialet inte är möjligt att gallra 

konstrueras följaktligen uteslutande med utgångspunkt i dess dokumentariska värde – 

dess förmåga att förmedla information till eftervärlden – utan beaktande av vare sig 

vem, vad eller vilka som kommer att gagnas därav. 

Materialfrågan 

Materialfrågan är ett moment som beskriver hur konstruktionen av vilka 

arkivhandlingar som är möjliga att gallra sker med hänsyn till handlingarnas 

materiella förutsättningar för bevarande. Momentet kommer till uttryck i följande 

kommentar från landsarkivet i Vadstena, med anledning av gallring i den lokala 

polisorganisationens arkiv: ”Om de [aktuella handlingarna] skall bevaras, skall de, 

liksom andra dylika serier, framställas på arkivvärdigt papper” (VaLA:Brf 1981, s. 

4).55  

                                                 
54 För ytterligare exempel, se RPS:Gav 1990, s. 1. 
55 För ytterligare exempel, se ULA:Afa 1981, s. 6. 
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Delsammanfattning 

Ur ett jämförande perspektiv karakteriseras den diskursiva konstruktionen av vad som 

är möjligt att gallra på 1980-talet av permanens snarare än av förändring. 1980-talets 

gallringsdiskursordning innehåller samma tre diskurser – en verksamhetsdiskurs, en 

forskningsdiskurs och en bevarandediskurs – som 1970-talets motsvarighet. Den enda 

förändring som skett, med avseende på vilka nodalpunkter och moment som 

diskurserna består av, är att 1980-talets forskningsdiskurs även omfattar momentet 

fråga. Tidigare i undersökningen har det påtalats att 1960-talets 

gallringsdiskursordning rymmer två konkurrerande forskningsdiskurser, som båda 

försöker etablera vilken vetenskapssyn som ska genomsyra den diskursiva 

konstruktionen av vad som är gallringsbart. Det blev senare uppenbart att det var den 

vetenskapssyn som försökte finna samband mellan en handlings kvalité och olika 

forskningsdiscipliners materialbehov som lyckades etablera sig, och följaktligen bli 

en del av forskningsdiskursen på 1970- och 1980-talet. De diskursiva förvecklingarna 

kring momentet vetenskapssyn kan betraktas som en utveckling, där den diskursiva 

konstruktionen av vad som är möjligt att gallra med hänsyn till forskningens behov 

gradvis har skett med en allt större beaktande av forskningen som faktiskt 

verksamhet. Momentet fråga i 1980-talets forskningsdiskurs är i någon mån en 

fortsättning av denna utveckling.  
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Avslutning 

For appraisers the ultimate objective is to preserve records with archival value. But what 

constitutes archival value is, and always will be, specific to place, time, culture and individual 

subjectivity. It does not dangle somewhere outside of humanity, immutable, pristine, 

transcendent. The appraiser creates, or recreates, archival value with every appraisal exercise.  

(Harris 1998, s. 2) 

 

Utgångspunkten för denna studie är antagandet att det är otillräckligt att se 

uppfattningen av vilka arkivhandlingar som är möjliga att gallra som ett resultat av 

rationella överväganden med grundval i förordningar, lagar, gallringspolicys, 

verksamhetsmål etcetera. Min undersökning visar tydligt hur bilden av olika 

arkivhandlingars gallringsbarhet likaså kan betraktas en kontingent diskursiv och 

social konstruktion, vars mångtydiga innebörder varierar över tid. Gallring som 

företeelse har ägnats tämligen mycket uppmärksamhet både i det arkivvetenskapliga 

forskningsfältet och i den verksamhetsanknutna handbokslitteraturen. Åtskillig 

handbokslitteratur framhåller vikten av att diskutera och utreda gallring ur ett 

praktiskt och institutionellt perspektiv. Nils Nilssons Arkiven och 

informationssamhället och antologin Arkivvetenskap är exempel på litteratur som 

belyser olika aspekter av gallringen – gallringsmetoder, handledningar till att 

uppskatta arkivhandlingars värde för framtida brukare. Föreliggande studies 

diskursanalytiska ansats är inte på något sätt oprövad inom det arkivvetenskapliga 

fältet. Framträdande forskare som Eric Ketelaar, Terry Cook och Berndt Fredriksson 

har i flertalet publikationer framhållit det fruktbara och nödvändiga med att studera 

arkivet, arkivarieyrket samt relaterade verksamheter, ur ett socialkonstruktivistiskt 

och postmodernt perspektiv. Emellertid har det, såvitt jag vet, inte publicerats några 

empiriskt grundade vetenskapliga studier som undersökt gallring ur ett sådant 

perspektiv. 

 

Studiens empiriska underlag är utvalt beredningsmaterial från Riksarkivets 

gallringsutredningar rörande polisorganisationens arkiv under årtiondena 1960-1980. 

Beredningsmaterialet är mycket heterogent, och består bland annat av promemorior, 

brev, förslag till gallringsbeslut och remissvar från landsarkiven. Det teoretiska och 

metodiska verktyg som har använts i undersökningen utgörs av Ernesto Laclaus och 

Chantal Mouffes diskursteori. Diskursteori utgör ett utmärkt instrument för att 

analysera hur olika bilder av vilka arkivhandlingar som är gallringsbara framträder, 

konstrueras och förändras. Min analys av Riksarkivets beredningsmaterial 

genomfördes i tre steg. Det första steget var att etablera analysarbetets premiss, 

nämligen att det utsnitt av verkligheten som är relaterad till gallring och bevarande av 

arkivhandlingar omfattas av en diskursordning – en arena där olika gallringsdiskurser 

kämpar om att få bestämma vad som är möjligt att gallra och inte. Det andra steget 

var att försöka utkristallisera vilka diskurser som förekom inom 
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gallringsdiskursordningen på vardera 1960-, 1970- och 1980-talet.  Steget innefattade 

även att klarlägga diskursernas struktur och relation till varandra. Detta gjordes med 

hjälp av begreppen antagonism, nodalpunkt och moment. Att studera de tre 

årtiondenas gallringsdiskursordningar ur ett förändringsperspektiv var det tredje 

steget. Figur 1 nedan är ämnad att åskådliggöra den diskursiva konstruktionen av 

gallringsbarhet under decennierna 1960-1980. I figuren anges, vid sidan av diskurser, 

diskursordningar och nodalpunkter, likaså vilka moment som diskurserna består av.  
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Fig. 1. Schematik över diskurser, diskursordningar, nodalpunkter och moment 

verksamma i konstruktionen av gallringsbarhet i Riksarkivets beredningsmaterial 

rörande polisorganisationens arkiv, årtiondena 1960-1980. 



 

 48 

 

Den diskursiva konstruktionen av vilket arkivmaterial som var möjligt att gallra under 

årtiondena 1960-1980 ser ut på följande sätt: 1960-talets gallringsdiskursordning 

består av en verksamhetsdiskurs – där uppfattningen av vad som är gallringsbart 

konstrueras i anslutning till nodalpunkten rationell arkivhantering – och två 

forskningsdiskurser; forskningsdiskurs 1 och forskningsdiskurs 2. 

Forskningsdiskurserna står i ett antagonistiskt förhållande eftersom båda försöker 

etablera betydelse i fråga om vad som är möjligt att gallra med hänsyn till 

forskningens behov. Deras gemensamma nodalpunkt är i sammanhanget en flytande 

signifikant. Den diskursiva kampen mellan 1960-talets forskningsdiskurser är upplöst 

på 1970-talet; den forskningsdiskurs som lyckades att uppnå closure på detta 

diskursiva område är 1960-talets forskningsdiskurs 2. Forskningsdiskurs 1 

förekommer således inte i 1970-talets diskursordning. Vid sidan av en 

forskningsdiskurs inrymmer 1970-talets diskursordning också en verksamhetsdiskurs 

och en bevarandediskurs. Den sistnämnda diskursen har nodalpunkten framtidens 

behov.  1980-talets diskursordning är identisk med 1970-talets med avseende på vilka 

diskurser som den omfattar: en verksamhetsdiskurs, en forskningsdiskurs och en 

bevarandediskurs.  

 

Utifrån min undersökning av Riksarkivets beredningsmaterial från 1960-, 1970- och 

1980-talet kan man dra slutsatsen att gallring, eller kanske snarare uppfattningen om 

vilket arkivmaterial som är möjligt att gallra, är ett område där det råder stor diskursiv 

aktivitet. Vad det gäller permanens i den diskursiva konstruktionen av vad som är 

gallringsbart, kan man konstatera att verksamhetsdiskursen och forskningsdiskurser 

av olika slag förekommer i samtliga årtiondens gallringsdiskursordningar. Med andra 

ord: viljan att tillgodose forskningens behov och att bedriva en rationell 

arkivverksamhet har varit mycket tongivande. Även vid en mer detaljerad jämförelse 

diskurserna emellan blir det uppenbart att vissa delar av den diskursiva 

konstruktionen av gallringsbarhet under årtiondena 1960-1980 karakteriseras av 

permanens. Momenten arbetsekonomisk gynnsamhet, minimera omfång och 

minimera redundans är ständiga inslag i verksamhetsdiskursen. Samma sak gäller för 

momentet undantagets primat i forskningsdiskursen. Under 1960-, 1970- och 1980-

talet har arkivbestånd av varierande karaktär gallrats med grundval i att de hänför sig 

till rutinärenden, något som man konsekvent ansett inte kommer att efterfrågas av 

framtidens forskare. Under samma period har strävan efter att bedriva en rationell 

arkivhantering likaså varit ett ständigt närvarande inslag. Arkivhandlingar har gallrats 

om det funnits utrymmesvinster att göra, eller om det bedömts kräva för stor 

arbetsinsats att bevara dem. Ur ett övergripande perspektiv är det tydligt att det sker 

påtagligt färre diskursiva förändringar mellan 1970- och 1980-talet än vad det gör 

mellan 1960- och 1970-talet. Både verksamhets- och bevarandediskursen är 

oförändrade under de två senare årtiondena, och skillnaden mellan 1970- och 1980-

talets forskningsdiskurs utgörs enbart av ett moment. 

  

Åtskilliga förändringar i den diskursiva konstruktionen av vad som är gallringsbart 

äger dock rum under min undersökningsperiod. I sammanhanget är det intressant att 

notera hur forskningsdiskurser är betydligt mer dominerande i 

gallringsdiskursordningen på 1960-talet än vad de är på 1970- och 1980-talet, där en 

bevarandediskurs har gjort inträde. Frågan om vilket arkivmaterial som är möjligt att 

gallra med hänsyn till framtida brukare av arkivet, sker under 1960-talet enbart med 
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utgångspunkt från forskningens behov. En förändring uppträder således i och med 

bevarandediskursens inträde i 1970-talets gallringsdiskursordning. Den diskursiva 

konstruktionen av vad som är gallringsbart sker under undersökningsperiodens två 

sista årtionden även med hänsyn till andra användargrupper än forskare.  

 

Intressanta förändringar sker likaså om man enbart ser till enskilda diskurser. Under 

min undersökningsperiod sker konstruktionen av vad som är möjligt att gallra inom 

ramen för forskningsdiskursen gradvis i allt mindre utsträckning utifrån en bild av 

den framtida forskningens behov, och i allt närmare anslutning till faktisk 

forskningsverksamhet. Denna förändring kommer initialt till uttryck i det 

antagonistiska förhållandet mellan 1960-talets forskningsdiskurs 1 och 

forskningsdiskurs 2. Konflikten har sin grund i att diskurserna försöker etablera olika 

betydelser i fråga om vilken vetenskapssyn som ska genomsyra konstruktionen av 

gallring. Det är den diskurs som företräder en kvalitativ vetenskapssyn, 

forskningsdiskurs 2 – där enskilda vetenskapliga discipliners särskilda materialbehov 

tas i beaktande i konstruktionen av vad som är gallringsbart –, som lyckas etablera sig 

i 1970- och 1980-talets gallringsdiskursordningar. Trenden fortsätter om man ser till 

1980-talets forskningsdiskurs, där inklusionen av momentet fråga innebär att 

konstruktionen av vilka arkivhandlingar som är möjliga att gallra uttryckligen sker 

med hänvisning till olika forskares behov. 

 

De moment som exkluderades ur gallringsdiskursordningen mellan 1960- och 1970-

talet är likaså intressanta att betrakta ur ett förändringsperspektiv. De exkluderade 

momenten är stabil kontext och textens primat, tillhörande verksamhetsdiskursen 

respektive forskningsdiskursen. Momentens sammantagna betydelse vittnar om en 

syn på arkivmaterial som karakteriseras av att stabilitet var möjligt att uppnå, och att 

materialet alltid var åtkomligt i sin helhet. Det är intressant att dessa betydelser 

försvinner ur gallringsdiskursordningen på 1970-talet, samtidigt som momenten 

kännedom om arkivmaterialet och kritisk distans gör sitt inträde i 

verksamhetsdiskursen. Dessa moment vittnar om hur en viss medvetenhet om att 

arkivariens ordnande-, benämnande- och gallrande verksamhet har en påtagligt 

formativ verkan på arkivbeståndet, samt att god förtrogenhet med ett arkiv är en 

förutsättning för att arkivarien ska kunna vidta några som helst åtgärder. Det är tydligt 

att ett stort skifte i synen både på den enskilda arkivhandlingen, och på arkivet som 

helhet, skedde mellan 1960- och 1970-talet. 

 

Undersökningen har uppdagat att det finns implicita språkliga strukturer, diskurser, 

som formar uppfattningen av vad som är möjligt att gallra, och att delar av dessa 

diskurser reproduceras årtionde efter årtionde. Vissa diskursivt konstruerade 

betydelser har lyckats etablera sig så bra att de troligen har uppfattas som objektiva 

och därför har tagits för givna. Andra delar av gallringsdiskurserna förändras i en 

sådan omfattning att resultatet blir en påtaglig förändring av hur bilden av vad som är 

gallringsbart konstrueras. Även om gallring under min undersökningsperiods tre 

årtionden till synes har skett av samma skäl – till exempel för att tillgodose det 

framtida forskningsbehovet –, finns det i många fall stora skillnader i vad dessa skäl 

har för betydelse. De implicita strukturer som bestämmer uppfattningen av vilket 

arkivmaterial som är möjligt att gallra, får i sammanhanget ofta ett högst evident 

uttryck: de ligger till syvende och sist till grund för utformningen av Riksarkivets 

gallringsbeslut, och påverkar följaktligen samtidens och framtidens tillgång till 
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arkivmaterial och därmed till möjligheten att skapa sig en uppfattning om det 

förflutna.  

 

Socialkonstruktivistiska undersökningar av det slag som den här studien är ett 

exempel på tjänar flera syften: för det första visar de på ett intressant och hittills 

tämligen outforskat akademiskt problemområde som torde vara aktuellt för flera 

discipliner, inte minst arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt 

museologi. För det andra kan man tänka sig att även kultur- och 

informationsförmedlande institutioner som bibliotek, museum och arkiv kan ha nytta 

av socialkonstruktivistiska studier av den begreppsliga komplexitet och dynamik som 

finns inom området kunskaps- och informationsförsörjning, samt förmedling. I fråga 

om just gallring, kan man föreställa sig att ytterligare empiriska studier av 

problemområdet kan förbättra förståelsen av varför gallring har sett ut som det har 

gjort i det förflutna, samt relativisera gallringsbegreppet som helhet och på så sätt visa 

att det inte finns några ”naturliga” aspekter i arkivens gallringsverksamhet. Insikten 

att det kan vara fruktbart att betrakta arkivet i stort som en föränderlig konstruktion 

kan bidra till att sätta oartikulerade föreställningar, värdegrunder och praktiker i 

fokus, vilket torde komma både arkivverksamheten, arkivarien och användare till 

gagn. 

 

I kommande undersökningar av gallring skulle det vara mycket intressant att – vid 

sidan av att bredda studiens empiriska omfång – studera kopplingen mellan de 

förändringar man iakttar i källmaterialet till andra samhälleliga-, politiska- och 

kulturella fenomen. Arkiv- och kulturutredningar, dokumenterade politiska initiativ 

samt diskussioner i tidsskrifter och forum är bra exempel på texter som man skulle 

kunna använda för en sådan jämförelse. En konkret ingång härvidlag skulle kunna 

vara att studera hur olika diskursiva konstruktioner av vad som är möjligt att gallra 

har uppnått en så stark ställning i det diskursiva fältet att de kodifierats i Riksarkivets 

gallrings- och bevarandepolicy, publicerad 1995. Ytterligare en fråga som skulle vara 

intressant att belysa ur ett mer omvärldsorienterat perspektiv är det varierande 

omfånget och växlande rikhaltigheten i beredningsmaterialet i Riksarkivets 

gallringsutredningar. Idén till detta forskningsprojekt uppkom som en konsekvens av 

hur källmaterialet i min studie visade sig vara fördelat över undersökningsperiodens 

tre årtionden. Som tidigare angivits baseras undersökningen av hur gallring 

konstruerades diskursivt på 1960-talet enbart på en handling, medan tillgången på 

källmaterial från 1970- och 1980-talet är mer omfattande. Kanske beror den ojämna 

materialtillgången på att de stora gallringsfrågorna som uppkommit som en följd av 

polisorganisationens förstatligande 1965 blivit aktuella först på 1970-talet. Det är inte 

heller osannolikt att det varierande källäget beror på att gallringsfrågor blivit alltmer 

aktuella för Riksarkivet från 1960-talet och framåt. En sådan trend skulle troligen 

delvis ha sitt upphov i den ständigt ökande mängd arkivmaterial som de offentliga 

arkiven tvingats hantera efter efterkrigstiden. Ewa Berndtssons studie av Riksarkivets 

gallringsföreskrifter under årtiondena 1960-1980 visar på en stor heterogenitet bland 

de kriterier och metoder för gallring och bevarande som Riksarkivet använde. Satt i 

samband med den ovan nämnda gallrings- och bevarandepolicyn från 1995 ter det sig 

som om Riksarkivet övergett metoden att göra en enskild bedömning av varje 

gallringsfråga till förmån för ett mer axiomatiskt tillvägagångssätt. Det är i 

sammanhanget intressant att notera att den gradvis ökande diskursiva stabiliteten i 

1960-, 1970- och 1980-talets gallringsdiskursordningar i hög grad sammanfaller med 
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gallringsfrågans tilltagande aktualitet och Riksarkivets strävan mot att få till stånd en 

mer enhetlig gallring i den offentliga sektorn. Slutsatsen av detta resonemang kan i 

skrivande stund inte bli annat än att gallring är ett aktuellt problemområde som med 

fördel kan bli föremål för såväl ytterligare arkivvetenskapliga som mer 

verksamhetsorienterade studier. 
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