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Inledning

”Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer har skapat och hur vi i dag upp-
fattar, tolkar och för det vidare.” Så står det på Riksantikvarieämbetets webbplats.
Där står vidare att kulturarvet är alla spår vår kultur lämnar efter sig, inte bara fö-
remål, byggnader och fornlämningar, utan även berättelser, traditioner och imma-
teriella värden.1 I denna definition av kulturarvet torde gott och väl täckas in det
mesta av det som förvaras på arkiv. Att myndigheternas arkiv är en viktig del av
kulturarvet slås fast i Arkivlagen.2 I ett av dess förarbeten konstateras kort att ar-
kiven (nota bene inte myndighetsarkiven) är en av de tre typer av institutioner som
traditionellt bevarar kulturarvet.3 Mer ordas därom i betänkandet från arkivutred-
ningen, Öppenhet och minne. Där framhålls att en ökning av det allmänna beva-
randeintresset kunde skönjas i tiden och att arkivens roll som bevarare borde kun-
na utökas. Man konstaterar bland annat att ”[g]od försörjning av kunskap och kul-
tur förutsätter en rationell arkivhållning” och att ”[f]rågor om gallring, om vad
som kan och bör bevaras blir [...] än mer väsentliga än tidigare”.4 Ordet kulturarv
nämns visserligen inte i detta sammanhang, men det är helt klart att det är detta
det handlar om.

I den kulturpolitiska utredning som lade fram sitt slutbetänkande 1995 inne-
höll en passus om kulturarv, där det stod, ”[d]en av människan skapade och präg-
lade miljön med sina städer, byar, vägar, fabriker och anläggningar av skilda slag,
men också namn på platser och företeelser samt föremål, klädedräkter, traditioner
och livsmönster bildar den kulturhistoriska ramen för livet”.5 Kultur började i och
med kulturutredningen av år 1972 få en bredare definition än att bara betyda ut-
övande av konstnärliga aktiviteter. Kultur skulle vara något som berör alla i varda-
gen. Det framgår av utredningen att även arbete är en del av kulturen och att hela
samhällets historia ska bevaras inom kulturvården. I och med att kultursynen vid-
gas, vidgas också skälen till att till exempel byggnadsminnesförklara byggnader.
De rent antikvariska skälen för bevarande får samsas med andra skäl, såsom till
exempel utrustning och arbetsförhållanden, men även med förekomst av arkivalier

1  Riksantikvarieämbetets webbplats > Kulturarv.
2  Arkivlagen SFS 1990:782, 3 §.
3  Arkiv för individ och miljö, SOU 1987:38 (1987), s. 21.
4  Öppenhet och minne – Arkivens roll i samhället SOU 1988:11 (1988), s.36–39.
5  Dahlström Rittsél, E. (2005), ”Industriarv som kulturarv”, s. 170.
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som anknyter till byggnaden.6 Men vad är det då som utgör vårt kulturarv? För att
något ska räknas som kulturarv krävs det att det har sin grund i samverkande do-
mäner från olika håll, från det folkliga till det akademiska.7 Det är alltså en kom-
plicerad räcka av faktorer som avgör vad som utgör vårt kulturarv. Arkiven utgör
dock, som ovan nämnts, viktiga kulturarvsinstitutioner och det faktum att dessa
ordnar och tillgängliggör handlingar är av avgörande betydelse för vad vi ser som
vårt gemensamma kulturarv.

Det handlar alltså här om alla sorters arkiv, såväl offentliga som privata, vilka
vart och ett har sitt värde för kulturarvet. Vårt lands (liksom i stort sett alla andra
länders) arkivlagstiftning är i princip helt och hållet inriktad på de offentliga arki-
ven. Ett visst lagligt skydd för icke-offentliga arkivhandlingar ges i Kulturminnes-
lagens femte kapitel.8 Där handlar det dock bara om utförsel av kulturföremål (det
vill säga, bland mycket annat, arkivhandlingar), vad som händer med dessa här i
landet regleras däremot ingenstans. Det är alltså förbjudet att föra ut vissa kultur-
föremål ur landet, men fullt tillåtet att förstöra dem!

Syfte och frågeställning

Företagens arkivhållning är alltså i stort sett helt oreglerad i lag. Det torde därför
vara intressant att skaffa sig en bild av om företagen väljer att bevara några spår
av sin verksamhet för framtiden i sina arkiv. Att göra en studie över hela näringsli-
vet är dock ett alltför vittomfattande projekt, så en studie torde lämpligen kunna
koncentrera sig på en bransch. Bland de branscher som har stor inverkan på kul-
turarvet märks byggbranschen, vars produktion till stor del skapar vår kulturmiljö.
Därmed kan själva byggbranschen i sig sägas utgöra en viktig del av kulturarvet. 

Syftet med denna uppsats är att försöka utröna hur bevarandet ser ut inom
byggbranschen och om det funnits eller finns några bevarandestrategier och hur
dessa i så fall tillämpas. Min tanke är att jämföra arkivförteckningar och innehåll
samt omfång på olika byggfirmors arkiv i Sverige för att se om jag kan finna någ-
ra tendenser om vad som sparas och även försöka se om några förändringar kan
skönjas i tiden. Via ett enkätmaterial, tillgängligt på Riksarkivet, vill jag också se
om byggbranschens arkiv i något avseende påtagligt skiljer sig från andra före-
tagsarkivs.

Vad som i så fall arkiveras och om det finns någon uttalad strategi eller inar-
betad praxis samt vilka aspekter som man i så fall väljer att ta hänsyn till är själv-
klara frågor härvid. Vilka spår avsätter denna bransch i arkiven? Lämnas dessa
spår på ett genomtänkt sätt eller är det till stor del slumpen som styr vad som i ef-
terhand går att spåra av samhällets byggprocesser? Väljer man att väga in hand-

6  Dahlström Rittsél, E. (2005), ”Industriarv som kulturarv”, s. 172–173.
7 Rodell, M. (2005) ”Teknikens Heroer: Pansarskepp och ångturbiner som ett svenskt kulturarv” s. 117.
8  Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2007).
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lingarnas potentiella värde för kulturarvet? Det må nämnas att den aktuella frågan
om elektroniskt bevarande inte kommer att beröras alls i denna uppsats.

I det följande börjar jag med att titta på forskningsläget gällande företagsarki-
ven i allmänhet och deras ställning i Sverige och i utlandet.

Riksarkivets utredning 1978–1984 gällande företagsarkiv

Överhuvudtaget bevaras inte företagsarkiv i en utsträckning som är tillräcklig med
tanke på framtida forskningsbehov. Utbildningsdepartementet i Sverige uppdrog
1977 åt Riksarkivet att undersöka formerna för bevarande av företagsarkiv, vilket
1984 resulterade i ett betänkande från Riksarkivet med titeln Att bevara företags-
arkiv, (DS U 1984:12).

Utredningen pågick 1978–1984 och behandlade arkiv från företag med fler än
tio anställda.9 Dess uppdrag var att föreslå hur företagsarkiv ska kunna bevaras för
framtiden i större utsträckning.

Den föreslog att man införde endera av två lösningar:

1. Ett centralt sekretariat med möjlighet till filialer

2. En rent regional uppbyggnad

Av dessa lösningar förordade utredningen den första.1 0

Den första lösningen1 1

Den första lösningen innebar inrättande av ett centralt sekretariat, bestående av en
handläggare och en sekreterare, som skulle få arbeta i egna lokaler om man ville
poängtera vikten av sekretariatets självständighet, eller husera i existerande insti-
tutions eller organisations lokaler, om man ville låta ekonomiska hänsyn och hän-
syn till möjliga kontaktytor dominera. Detta sekretariat skulle, förutom att arbeta
för deponering av företagsarkiv, även mot avgift bistå företagen i arkivbildnings-
frågor. Dess huvuduppgift skulle bli att följa

• utvecklingen inom företagsarkiven

• utvecklingen av nya medier

• utvecklingen inom forskningen med företagsarkiv som bas

och att

9  Med undantag för godsarkiv som har jordbruk och boskapsskötsel som huvudsyssla.
1 0  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 97.
1 1  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 97–104.
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• utgöra kontaktorgan för de organisationer och dylikt som arbetar med före-
tagsarkiv

• i samarbete med Riksarkivet samla in uppgifter om företagsarkivens förva-
ringsplats, med mera

• informera om arkivens existens

• verka för riksomfattande deponeringsverksamhet av företagsarkiv

• verka för bevarande av ett allsidigt utbud av företagsarkiv

• få till stånd en rationell gallringsverksamhet av företagsarkiv

• bedriva konsultverksamhet beträffande arkivbildning bland näringslivets
företag och organisationer

• leda den organisation som föreslås nedan.

En huvuddepå borde inrättas och även innehålla ett filialsystem för de mest perife-
ra områden som inte redan täcktes av existerande deponeringssystem, med vilka
detta system borde samarbeta. Huvuddepån borde ha nära koppling till sekretaria-
tet ovan, helst husera i samma lokaler. Huvud- och filialdepåerna borde eftersträva
en god regional balans i fördelning av depåresurser samt gott samarbete med uni-
versitet och högskolor.

En stiftelse borde inrättas vars styrelse borde ha en bred sammansättning från
såväl arkivväsende som näringsliv. Stiftelsen borde i huvudsak bekostas av nä-
ringslivet, men även av allmänna medel, lämpligen tagna från det allmännas an-
slag till forskning. Företagen skulle behålla sin förfoganderätt över materialen och
de skulle placeras otillgängligt för obehöriga.

Den andra lösningen1 2

Den andra lösningen hade en betydligt kortare organisationsplan. Riksarkivet
skulle handha de uppgifter som sekretariatet har i lösning 1. Förslagsvis skulle
fyra regionala depåer inrättas med varsitt upptagningsområde, skilda från de om-
råden som då hade godtagbar deponeringsverksamhet. Respektive depå borde
kunna få knutet till sig en intresseförening med allsidigt sammansatt styrelse. Fi-
nansiering av lokaler borde ske med medel i huvudsak från berörda kommuner
och landsting. Det löpande borde bekostas av näringslivet samt stat, kommuner
och landsting.

1 2  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 105–108.
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Övriga synpunkter i utredningen

• Urvalet borde ske planmässigt, så att hela landet representerades och depå-
resurser i aktuellt område inte blev avgörande för huruvida ett arkiv beva-
rades eller ej. Riksarkivet borde, samman med näringslivet, inventera ex-
akt vad som då fanns bevarat så att en bild av vad som saknades kunde
tecknas. Flexibiliteten skulle behöva vara stor, eftersom förutsättningarna
hela tiden ändras. Urvalet borde ske planmässigt, men frivilligt. Spontana
depositioner utanför planen skulle inte nekas.1 3

• Gallringsfrågan ingick inte i utredningens direktiv, men den ansåg att Ar-
kivhandboken, en skrift från SAF (Svenska arbetsgivareföreningen, nuva-
rande Svenskt Näringsliv) och Näringslivets arkivråd (NLA), gav en bra
”minimilista” för bevarande. Forskningens synpunkter borde inhämtas vid
gallringsrådgivning, men då erfarenheten visar att forskarna ofta vill att
det inte gallras alls borde dessa inte bli avgörande. Vad gäller forskningens
behov kunde man, inte helt oväntat, konstatera att det svårligen går att för-
utse vad som kan vara av intresse för kommande forskning.1 4

• De statliga företagen föreslogs inte få någon särställning.1 5

• Utredningen tecknade en dyster bild om existerande arkivinstitutioners
möjlighet att ta hand om företagens arkivmaterial och förordade en ny-
startad central depå för företagsmaterial.1 6

• En ljuspunkt i sammanhanget var det intresse för bevarande av företags-
arkiv som vaknade under 70- och början på 80-talet (och som uppenbar-
ligen fortsatt efter undersökningens publicerande) och som resulterat i in-
stitut såsom Värmlandsarkiv, Stockholms företagsminnen, Örebro företags-
arkiv, Östergötlands näringslivsarkiv och Kopparbergs länsarkiv.1 7

Forskningsläget gällande företagsarkiv i Sverige och interna-
tionellt

Forskningens uppfattning gällande frågan i vilken mån företagsarkiv bevaras före-
faller vara klar: Bevarandet är långt ifrån tillräckligt! Vad gäller frågan om vad
som bör göras förefaller forskningsläget vara något mer luddigt: Någon bör skjuta
till mer pengar! Allmänt är det lätt att konstatera att arkiv har låg status inom före-

1 3  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 46–54.
1 4  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 54–60.
1 5  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 93.
1 6  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 43–44 & s. 82–85.
1 7  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 35–36 & s. 72–80.
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tagen.1 8 Det är i huvudsak lagarnas och förordningarnas krav samt verksamhetens
inriktning och företagens egna behov och traditioner som styr arkiveringen. Sällan
är det omsorg om forskningen.1 9 Varuproducerande företag lägger ofta arkivbild-
ningens tyngdpunkt kring tillverkning och försäljning, medan tjänsteproducerande
företag ofta arkiverar i första hand utredningar och rapporter.2 0 Bevarandeintresset
från företagens sida minskade drastiskt från 60-talets slut och har i princip fortsatt
att minska.2 1

Bland de problem som arkivarierna inom företagen har att brottas med finns
det faktum att internredovisning inom företagen visar ledningarna på höga arkiv-
kostnader. Detta bidrar till att arkivsektionerna får minskade resurser.2 2 En annan
effekt av kostnadsläget är att arkivfunktionen läggs ut på entreprenad till externa
företag, vilket bidrar till att arkiv förskingras.2 3 Sextiotalets strukturrationalise-
ringar aktualiserade problemet med att arkiven försvann vid företagsnedläggning-
ar. Man kunde bara önska att det allmänna ville ta sitt ansvar och undersöka arkiv-
bestånden innan de försvann och avundsamma blickar riktades mot Danmark (mer
om Danmark senare).2 4 Denna trend av minskande bevarandeintresse sammanfal-
ler till stor del tidsmässigt med den accelererande gallring som Berndt Fredriksson
ser i myndighetsarkiven under halvseklet 1940–1990, i sin uppsats från 2003.2 5

Teorier och praxis kring bevarande och gallring
Vad som ska bevaras till eftervärlden av privatföretags handlingar är ju, i brist på
lagstiftning på området, helt och hållet arkivbildarens ensak. Att det är så det ska
vara var en uppfattning som engelsmannen Hilary Jenkinson torgförde 1927 i
A Manual of Archive Administration, som var ett av de tidigaste arkivteoretiska
verken i den engelskspråkiga världen. Jenkinson menar att en administrations ar-
kiv finns till just för den administrationens behov och att det är dess administratö-
rer som ska avgöra vad som ska bevaras, inte arkivarier eller historiker. Härvid
stämmer alltså realiteterna gällande företagsarkiv överens med hans teorier26. 

En teoretiker som delvis ville modifiera detta var amerikanen T. R. Schellen-
berg, vilken i sitt arbete Modern Archives. Principles and Techniques av år 1956,
hävdade att arkivarierna (och arkivinstitutionerna) borde ha ett större inflytande över
bevarandet. Schellenberg menade att arkivhandlingar har två olika typer av värde.
Dels ett primärt värde, det värde handlingen har för arkivbildaren då den upprät-

1 8 Konstateras av många, bland annat Lenander Fällström, A-M. (1986) ”Nordiska arkivdagar för företagsar-
kiv”, s. 107.
1 9  Ljunggren, I. (1987), ”Arkivbildning i företag”, s. 236.
2 0  Ljunggren, I. (1987), ”Arkivbildning i företag”, s. 240.
2 1  Staunstrup, P. (2002) ”Föreningen Stockholms Företagsminnen”, s. 30.
2 2  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 63.
2 3 Lundqvist, L. (2007), ”Företagsarkivens status i ett nordiskt perspektiv”, s.75; Raab, C.M. (2002), ”Nä-
ringslivsarkiven i Sverige”, s. 23.
2 4  Adamson, Rolf (1969), ”Några principiella synpunkter i fråga om gallring”, sid. 31–32.
2 5  Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 31.
2 6  Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 25.

10



tas, dels ett sekundärt värde, det värde den har för dess omgivning och för framti-
den. Det sekundära värdet delar Schellenberg sedan i sin tur upp i bevisvärde och
informationsvärde. Bevisvärdet handlar om handlingar som visar på upprättarens
ursprung, utveckling och förvaltning. Det handlar alltså här om handlingar som är
av vikt vid framtida studium av arkivbildaren. Här är det därför viktigt att hand-
lingarnas proveniens är väldokumenterad. Handlingarnas informationsvärde, där-
emot, handlar inte bara om information om arkivbildaren, utan även den del av
dess omvärld som interagerar med den.

Ett bevarande som byggs på informationsvärdet riskerar att bli ohanterligt.
Om allt som innehåller information om arkivbildaren och dess omgivning bevaras
finns en risk att omfånget på arkivet blir alltför stort. Den Schellenbergska synen
har varit vägledande i gallringsfrågor i framför allt Amerika men har inte vunnit
något större gensvar i svensk lagstiftning.2 7

Den tyska arkivvärldens teoretiker har ägnat sig åt att försöka utarbeta en ob-
jektiv värdelära för att finna urvalskriterier. En av dem är Fritz Zimmermann som
grundade sig på den filosofiska värdeläran och försökte skapa ett arkivvärde byggt
på dels ett yttre värde (estetiskt, antikvariskt etcetera.), dels ett inre värde. Det se-
nare skulle utgå från forskningens behov (empiriskt fastställt), handlingens prak-
tiska betydelse (förvaltningsmässigt, juridiskt etcetera) samt ideella intressen. Det
kan dock ifrågasättas hur objektiva sådana kriterier kan bli.2 8 Den likaledes tyske
arkivarien Artur Zechel framförde på 50-talet idéer om hur kategoriindelning av
handlingar kan göras och utvecklade teorier kring bevarande av statistiska urval
av arkiv. Detta ledde till att statistiska metoder användes flitigt på flera håll i värl-
den för bevarande under 60- och 70-talen. Så sent som i utredningen av år 1987,
Arkiv för individ och miljö, förordas användning av intensivdataområden och indi-
vidbaserade urvalsregister.2 9 Dessa tankar förefaller alltså ha fått större genomslag
i Sverige, men förefaller inte ha fått något genomslag i arkivlagen.3 0 Statistiska
urvalsmetoder ledde till en ganska intensiv debatt i arkivariekretsar och det kan
vara värt att notera att resonemanget inte utgick ifrån någon arkivteoretisk forsk-
ning.3 1

2 7 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 25; Cook, M. (1999), The Management of Information
from Archives, s. 84–87.
2 8  Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 26.
2 9 Intensivdataområden innebär att handlingar från utvalda geografiska områden bevaras i högre utsträckning
än handlingar från andra områden. Individbaserade urvalsregister innebär att material gällande individer som
uppfyller ett neutralt kriterium, såsom till exempel att vara födda en viss dag i månaden, utväljes för bevaran-
de.
3 0  Arkiv för individ och miljö, SOU 1987:38 (1987), på flera ställen, men bland annat s. 69 ff.
3 1  Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 28.
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Gällande urval som bevarandemetod finns, enligt arkivteoretikern Michael
Cook, fem strategier man kan utgå ifrån:

1. Att bevara typexemplar – man väljer ut typiska exemplar av arkivalier el-
ler exemplar av musealt intresse.

2. Ändamålsenligt bevarande – man väljer att spara handlingar som relaterar
till någonting speciellt, såsom en viss person eller en viss händelse.

3. Systematiskt bevarande – Man bevarar enligt en viss princip, till exempel
intensivdataområden eller individbaserade urvalsregister.

4. Slumpvis urval – Man väljer helt slumpvis ut vad som ska bevaras, vilket
förutsätter att det finns någon form av numerisk identifiering av det som
ska bevaras. Detta är den enda metod som kan säkerställa att ingen syste-
matisk felkälla kan finnas om man vill dra slutsatser om hela materialet.

5. Blandade system – man använder fler av ovanstående metoder. Om slump-
vis urval finns med måste den dock användas först.32

Byggt på teorier från 70-talet av Hans Booms, chef för dåvarande Västtysklands
Förbundsarkiv, kom idén att gallra utifrån ett samhällsperspektiv. Detta går till så
att experter ska utröna vilka handlingar som skapas i en viss verksamhet och den-
na kunskap ska sedan generera mål för bevarande.3 3 Dessa idéer utformade
Booms som en reaktion på det kvardröjande auktoritära preussiska arkivtänkandet
som var dominerande i dåvarande Västtyskland. Men det var även en reaktion på
östblockets arkivariers marxist-leninistiska teorier om att objektiva arkiveringskri-
terier kan finnas i samhällsutvecklingen.3 4 Dessa idéer fick dock inte stort genom-
slag i Sverige, förrän kanske på senare år, då processinriktad arkivering kommit
på modet.

I Kanada lanserades på 80-talet makrovärdering (macroappraisal) som en me-
tod att användas i landets myndighetsarkiv.3 5 Makrovärdering bygger på att arki-
varier kan spegla samhället och dess värderingar genom att fokusera på de meka-
nismer där medborgarna interagerar med myndigheterna och producerar de klaras-
te bevisen för samhällets dynamik, funktioner och värderingar. Det är alltså arki-
variens roll att eftersöka och förstå dessa mekanismer.3 6 Makrovärdering bygger
på samspelet mellan dem som skapar handlingarna, sociohistoriska processer samt
medborgare, kunder och dylika på vilka dessa processer verkar. Detta innebär att
det i makrovärdering är den sociala kontexten i vilken handlingarna skapas och

3 2 Cook, M. (1999), The Management of Information from Archives, s. 90–91.
3 3  Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 27.
3 4  Booms, H. (1987), ”Society and the formation of a documentary heritage”, företal av utgivarna, s. 70–71.
3 5  Cook, T. (2005), ”Macroappraisal in Theory and Practice”, s.104.
3 6  Cook, T. (2005), ”Macroappraisal in Theory and Practice”, s. 125–126.
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hur handlingarna används i sin samtid som blir avgörande för handlingarnas beva-
randevärde, inte det förmodade framtida forskningsvärdet.3 7

Genom att fokusera på den kontextuella miljön i vilken handlingarna skapas,
med dess makrofunktioner, funktioner, subfunktioner, strukturer och dessas orga-
nisatoriska kulturer, program, processer och teknologier, i stället för att värdera
miljontals enskilda dokument eller tusentals serier, kan arkivarien få en bättre hel-
hetsbild. Detta ska, enligt teorin, leda till att väsentliga dokument kan identifieras
och arkiveras. Teorin utmynnar i tre huvudfrågor: 1) Vilka är arkivbildarens vikti-
gaste funktioner och aktiviteter att dokumentera? 2) Vems ansvar är det att skapa
de dokument som uppstår, vilka dokument skulle detta vara och vilka skulle mer
ha att göra med dessa dokument? 3) Hur interagerar allmänheten med dessa doku-
ment? Svaren på dessa frågor ska, enligt makrovärderingsteorin, leda fram till vil-
ka serier och handlingar som bör arkiveras.3 8

Makrovärderingsteorin utgår ifrån myndighetsarkiv, men en metod att appli-
cera dessa principer på företagsarkiv har utarbetats av Victoria Lemieux. Hon ut-
går ifrån Henry Mintzbergs organisationsteori om konfigurationer. Denna går,
mycket kortfattat, ut på att man kan dela in organisationer efter ett litet antal
grundläggande strukturer i sju grundläggande organisatoriska konfigurationer.
Dessa teorier kan ge arkivarien ramverk för att identifiera organisationsmässigt
signifikanta funktioner och för sökande efter arkivmaterialproducerande ställen
inom organisationen.3 9

Bevarandet inom företagsvärlden

En internationell utblick
En internationell studie av företagsarkivens ställning världen över gjordes av In-
ternational Council on Archives (ICA) 1983. Dess resultat är i vissa delar överspe-
lat idag, framför allt de delar som handlar om öststaternas arkivlagar och arkiv-
hantering.4 0 Studien konstaterade att länder med en kontrollerad ekonomi (kom-
munistländer) hade en lagstiftning som inte skilde mellan administrativa arkiv och
affärsarkiv, medan det i länder med en fri marknad var svårt att lagstifta kring af-
färsarkiven.4 1 Mellan Andra världskriget och rapportens författande hade den stat-
liga inblandningen i företagandet i världen ökat, bland annat via förstatligande av
företag, även i marknadsekonomiska länder. Därmed hade dessa företags arkivma-
terial blivit statlig egendom.4 2

3 7  Cook, T. (2005), ”Macroappraisal in Theory and Practice”, s.128.
3 8  Cook, T. (2005) ,”Macroappraisal in Theory and Practice”, s.130–131.
3 9  Lemieux, V. (1998), ”Applying Mintzberg’s Theories on Organizational Configuration”, s. 46.
4 0 Vad som hänt med alla östblockets arkiv efter järnridåns öppnande vore visserligen mycket intressant att
forska i, men skall här lämnas därhän.
4 1  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 13.
4 2  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 14.
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Sedan dess har dock utvecklingen gått i omvänd riktning med rikligt privati-
serande av tidigare offentliga verksamheter. Det har, i marknadsekonomiska län-
der, varit vanligt att arkivmaterial, utom den lilla del som förts över till arkivinsti-
tutioner, har förstörts. Endast riktigt stora företag har hållit sig med egna arkiv.4 3

Ytterligare en rapport om företagsarkiven i världen, som gjordes inför ICA:s
kongress i augusti 2004, konstaterar att bevarandefrågan vad gäller företagsarkiv
kommer i kläm mellan folkets demokratiska rätt till information och företagens
demokratiska rätt till sin egendom.4 4 För att övertyga företagens ägare om att be-
vara arkivmaterial är det viktigt att bevarandeprogrammen får stöd hos både före-
tagens verkställande direktörer och deras arkivarier, men hur får man det?4 5 Den
dokumentation som behövs av legala och finansiella skäl är inte speciellt svår att
motivera, men man kan anföra ytterligare åtminstone fem skäl:

1. Utökande av kunskapsbasen inom företaget

2. Stöd för beslutsfattande

3. Stärkande av företagskulturen

4. Marknadsföring

5. PR.4 6

Ett skäl som kan vara intressant för företagen är att framhålla att om ett företag är
öppet framstår det i allmänhetens ögon som ärligt och trovärdigt. Huruvida sedan
arkiven bevaras inom eller utom företagets väggar är av underordnad betydelse.
Det viktiga är att de bevaras. Materialet behöver inte heller göras tillgängligt på
kort sikt. Allmänheten kan gott få vänta på att få tillgång till detta tills det förlorat
sin affärsmässiga aktualitet, vilket torde kunna ta tjugofem till femtio år.4 7

Krafter som verkar för bevarande av företagsarkiv
Sverige har i likhet med Norge ingen statlig organisation för företagsarkiv, vilket
finns i Danmark och Finland. Ett antal privata företagsorganisationer finns dock i
vårt land, vilket gör att situationen för företagsarkiv här blir ganska splittrad.4 8

Ingen av utredningarna DsU 1984:12 (Att bevara företagsarkiv) eller SOU
1987:30 (Arkiv för individ och miljö) resulterade egentligen i några åtgärder från
myndigheternas sida avseende företagsarkiv.4 9 Det är även svårt att få en helhets-
bild av hur bevarandet verkligen ser ut eftersom företagens arkiv i Sverige samlas

4 3  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 17.
4 4  Business Archives in international Comparison. (2004) ,s. 3.
4 5  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 4.
4 6  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 5.
4 7  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 5.
4 8  Lundqvist, L. (2007), ”Företagsarkivens status i ett nordiskt perspektiv”, s.76–77.
4 9  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 64.
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in av så många fristående aktörer.5 0 Dessa aktörer är dessutom ojämnt fördelade
över riket.5 1 Riksarkivets kampanj Rädda företagsarkiven 1994 resulterade dock i
att det därefter hållits konferenser och seminarier på området varje år (åtminstone
fram till 2002).5 2

Det finns alltså krafter som verkar för förbättrad arkivbildning bland företa-
gen, även om de är få. Bland de viktigaste i Sverige är NLA (Näringslivets Arkiv-
råd), en ideell förening, som bland annat ger ut handböcker och ordnar seminari-
er.5 3 Inom Svenskt Näringsliv (tidigare Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF) och
NAF (Näringslivsarkivens Förening) arbetar man också för att i samarbete med
Riksarkivet få till resurser för bevarande av företagsarkiv.54 En stor insats för beva-
randet av företagsarkiv har också gjorts av aktörer som Värmlandsarkiv, Stock-
holms företagsminnen, Örebro läns företagsarkiv, Östergötlands näringslivsarkiv,
Näringslivsarkiv i Norrland, Näringslivsarkiv i Uppsala län, Företagens arkiv i
Sörmland, Företagsarkivet i Västerbotten, Näringslivsarkiv i Skåne, Kronobergs-
arkivet och Hallands näringslivsarkiv.5 5 Likaså finns det några stora företag som
tar sitt ansvar, såsom Stora Enso, Johnson-koncernen och SCA (Svenska Cellu-
losaaktiebolaget).5 6 I Amerika har vissa storföretag lyckats göra sina arkiv för-
svarbara och till och med lönsamma.5 7

I Storbritannien finns en förträfflig guide till ”in-house”-företagsarkiv som
publicerades 19975 8 och landets nationalarkiv har tillgängliggjort en mycket god
forskningsguide, Sources for Business History på nätet.5 9 Vidare finns, sedan
1934, The Business Archives Council (BAC), som helt och hållet ägnar sig åt att
befrämja god arkivhållning och gott arkivanvändande i Storbritannien, bland an-
nat genom att ge råd till företag gällande handhavande av både aktuella handlingar
och arkivdito. Dessutom finns ett liknande råd med endast Skottland som intresse-
område, och 2000 grundades The Business Record Group för att tillvarata intres-
sen gällande företagsarkiv.6 0

I Danmark finns Erhvervsarkivet (Näringslivsarkivet) i Århus, vars huvudsak-
liga uppgift är att ta hand om företagsarkiv och som har ett detaljrikt, uttalat pro-
gram. Detta arkiv består av 50 hyllkilometer handlingar från över 8 000 arkivbil-
dare, mestadels tillhörande handels-, industri- och hantverksföretag, men även

5 0  Lundqvist, L. (2007), ”Företagsarkivens status i ett nordiskt perspektiv”, s. 77.
5 1  Welander, L-O. (1993), ”Konferens i Riksarkivet om företagen och deras arkiv” s. 51.
5 2  Raab, C.M. (2002), ”Näringslivsarkiven i Sverige”, s. 22.
5 3  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 61.
5 4  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 68.
5 5  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 65–67.
5 6  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 65.
5 7  Ulfsparre, A-C. (2002), ”Företagsarkiven – problembarn eller värstingar” s. 13.
5 8 Richmond, L. & Turton, A., Directory of Corporate Archives (Business Archives Council, 4th edition,
1997).
5 9  http://www.catalogue.nationalarchives.gov.uk/RdLeaflet.asp?sLeafletID=375
6 0  Business Archives in international Comparison, s. 39–41.
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andra sektorer.6 1 Arkivet grundades 1948 och är en del av danska Rigsarkivet, se-
dan detta startade 1992. Tyngdpunkten ligger på arkivalier från 1800-talets början
fram till 1950. De största arkiven är över 100 hyllmeter, medan de minsta kan be-
stå av någon enstaka handling. Här bedrivs forskning och utgivande av skrifter,
både i egen regi och av externa forskare. Arkivet tar emot leveranser från alla typ-
er av verksamhetsområden, från alla fack och branscher, från näringslivets organi-
sationer och föreningar och från privatpersoner med anknytning till förvärvslivet.
Arkivet kräver att levererat material är lagt i arkivboxar. Då avtal om leverans
tecknas, tecknas också ett avtal om materialets tillgänglighet.6 2

I USA har det gjorts tämligen dåligt med åtgärder från det offentligas sida för
att bevara företagsarkiv. Några få program att samla in företagsarkiv finns, men
konkurrensen om dessa medel är mycket hård och ofta krävs av företagen att de
själva ska bekosta bevarandet, vilket de sällan vill. Några delstater, såsom Min-
nesota, Maine och Connecticut, visar ett mer aktivt intresse för företagsarkiv och
har fonderat pengar vid universitet eller andra icke vinstdrivande verksamheter för
att bevara arkivmaterial från nedlagda eller ur delstaten utflyttande företag. Få fi-
nansiärer finns, vare sig statliga eller privata, och den möjlighet som tidigare
fanns för skattereduktion för arkivbevarande försvann på sjuttiotalet.

I stället är det oftast rent kommersiella faktorer, såsom konkurrens, som får
amerikanska företag att bevara sina arkiv, eller en företagsledares privata känsla
för sitt företags roll i ett hembygds- eller företagshistoriskt perspektiv. Det finns
några få offentliga arkivinstitutioner som tar emot företagsarkiv, mestadels vid at-
lantkusten och i mellanvästern, men det finns några fristående organisationer vil-
kas syfte är att främja arkivbevarandet i företagen. Det främsta av dem är Society
of American Archivists’ Business Archives Section, som 2004 hade runt 300 med-
lemmar. De har bland annat skapat en manual för företagsarkiv, en bibliografi
över företagsarkiv och arkivhantering, ett register över företagsarkiv i USA och
Kanada, tillgängligt on-line, ett nyhetsbrev om företagsarkiv samt programpunkter
vid moderorganisationens (Society of American Archivists, SAA) årliga möten
samt särskilda konferenser över företagsarkiv. En betydligt mindre organisation är
Corporate Archives Forum som räknar ett dussintal medlemmar och som årligen
ordnar möten, vid vilka viktiga frågor kring hanterandet av företagsarkiv behandlas.6 3

Det har satts upp arkiv för att ta hand om företagsarkiv runtom i världen, men
utan större samverkan med arkivinstitutioner. I den ovan omtalade ICA-rapporten
av år 1983 nämns Sverige, med Värmlandsarkiv, som ett lysande undantag.6 4 Det
konstateras att det förekommer i världen att bibliotek och arkivinstitutioner går in
och tar hand om arkivmaterial från företag. I USA är Library of the Harvard Busi-

6 1 Här finns även icke-företagsanknutna arkivalier såsom t.ex. lagprotokoll från 1500-talet och framåt samt
Århus kommunarkiv.
6 2  Erhvervsarkivets i Århus (Danmark) webbplats > Præsentation af Erhvervsarkivet.
6 3  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 43–45.
6 4  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 18.
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ness School i Boston ett exempel på en sådan institution. Andra exempel är Fin-
land, Norge, Nederländerna, dåvarande Västtyskland och Sverige, där arkivinsti-
tutioner gärna tagit emot företagsarkiv.6 5 Rapporten visade inga försök till klarläg-
gande av hur företagsarkiven borde gallras.66

Det finns ett behov av officiella institutioner, offentliga eller privata, med re-
surser att ta hand om arkiv från företag som inte kan eller vill ta hand om dem
själva, framhålls i studien och det är viktigt att, där lagstiftning om bevarande för
framtiden saknas (d.v.s. i princip alla länder), företag blir informerade om det ve-
tenskapliga värdet av sina arkiv. Arkivsamfundet bör, enligt studien, sammanställa
register över företag att använda som underlag vid utväljande av arkiv värda att
bevara. För att inte handlingsmängderna ska bli ohanterliga bör, fortfarande enligt
studien, gallring göras, men av arkivarier och forskare och proveniensprincipen
bör iakttagas.67

Globaliseringens inverkan på företagens arkivhållning
Ytterligare en faktor att ta med i beräkningen är den ökande globaliseringen av fö-
retagen, vilken medför att den lokala lagstiftningen kan överspelas och handlingar
försvinna ur länderna. Kulturella skillnader spelar också in samt att en företags-
ledning ofta kan vara tämligen ointresserad av lokala förhållanden i företagets
dotterföretag eller liknande i fjärran länder.6 8

För att inte företagsarkiven helt ska utarmas av globaliseringen bör någonting
göras snarast. Eftersom det handlar om en global fråga är lagstiftningsvägen
mycket svår. En väg att gå är att försöka skapa nätverk, inte bara mellan företag,
utan även mellan beslutsfattare på lokal nivå samt mellan handelskammare värl-
den över, allt för att skapa en förståelse för företagsarkivens betydelse för sam-
hällsutvecklingen.6 9

Arkiven från multinationella företags dotterbolag kommer i kläm mellan mo-
derföretagets krav på tillgång till handlingarna, kunders, anställdas och samarbets-
partners privatliv, sekretess, immateriell rätt med mera, å ena sidan och å andra si-
dan de lokala myndigheternas krav på insyn baserat på dotterföretagets ekonomis-
ka betydelse för bygden, bygdens tillväxt, användandet av bygdens resurser, det
gemensamma kulturarvet och andra faktorer.7 0

Skandaler såsom ENRON-affären har satt fingret på vikten av gott handlings-
hanterande (recordkeeping) för god styrning, ansvar och insyn i stora organisatio-
ner, men goda riktlinjer förefaller vara sällsynta världen över vad gäller handha-
vandet inom företagen. Även internationellt gäller regeln att de flesta inte bevarar
mer än de måste och frågan är om inte betydligt mer borde göras för att tillförsäk-
6 5  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 20.
6 6  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 60.
6 7  Business Archives: studies on international practices (1983), s. 79 & s. 86.
6 8  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 47.
6 9  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 59–60.
7 0  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 62–63.
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ra att rätt handlingar sparas inom företagen. Arkivhållningen ställs också inför
problem vid försäljningar och sammanslagningar av företag.7 1 Nyligen har en na-
tionell strategi för företagsarkiv sjösatts i Storbritannien vilket ses som ett stort
steg för detta lands företagsarkiv.7 2

Elizabeth W. Adkins, Director of Global Information Management på Ford,
kan konstatera att argument för en decentraliserad hantering är att handlingarna i
detta fall finns där de är mest relevanta och att möjligheten att spåra upp handling-
ar underlättas. Vidare konstaterar hon att decentraliserad arkivhållning gör det lät-
tare att följa lokala lagar och regler och att handlingar som upprättas på det lokala
språket är mycket svåra att hantera centralt. Hon menar även att arkiv i realiteten
hanteras ganska dåligt lokalt i de stora företagen och att det finns ett flertal fakto-
rer som försvårar sådana program, bland annat budgethänsyn. Andra problem kan
vara att uppfattningen om hur god arkivhantering ska gå till varierar från land till
land och att således den lokala arkivhanteringen inte överensstämmer med den
centrala. Vidare är det betydligt mindre kostsamt att hantera digitala handlingar
centralt än lokalt, men de kan å andra sidan mycket lätt göras tillgängliga lokalt.
Överhuvudtaget kan det tänkas att elektroniska handlingar ställer hela debatten
om lokalt eller centralt bevarande på huvudet.7 3

Bevarandesituationen idag
I Sverige förefaller det mesta företagsarkivmaterialet från tiden före 1900 tyvärr
ha försvunnit och ett stort problem för bevarandet av det material som företagen
producerar idag är att det är så otroligt omfångsrikt. En undersökning av företa-
gens arkivbestånd trycktes på SAF:s initiativ 1979 och bestånden beräknades där
till 336 hyllmil, varav endast drygt 10 procent var äldre än tio år. Tillväxten efter
gallring beräknades till 16 hyllmil/år.7 4 I nuläget ska det finnas ganska precis
100 000 hyllmeter med omhändertagna företagsarkiv. Av dessa står Centrum för
Näringslivshistoria i Bromma för ungefär 60 procent och har cirka 7 000 arkivbil-
dare. Detta ger således att varje arkivbildare där i genomsnitt har avsatt ungefär
8 hyllmeter. Många andra institutioner har cirka 4–5 hyllmeter i genomsnitt per
arkivbildare, men Stora Kopparbergs arkiv uppgår till 19 000 hyllmeter och utgör
alltså närapå en femtedel av det totala sparade beståndet. Härtill kommer att det
finns 96 000 hyllmeter privatarkiv inom statliga myndigheter och 165 000 hyllme-
ter utanför dessa. Hur mycket av detta som är företagsarkiv förefaller dock ingen
veta.7 5

Det är dock vanskligt att bara titta på hyllmetertal, eftersom gallringen ofta är
ojämn i ett företagsarkiv, så att hyllmetersumman inte återspeglar kvaliteten.7 6

7 1  Deserno, I. (2009), ”The value of international business archives”, s. 221.
7 2  Deserno, I. (2009), ”The value of international business archives”, s. 223.
7 3  Business Archives in international Comparison. (2004), s. 65–69.
7 4  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 59.
7 5  Lundqvist L. (2009), ”Näringslivsarkiv i Sverige”, s. 27–28.
7 6  Lundqvist L. (2009), ”Näringslivsarkiv i Sverige”, s. 25.
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Men siffrorna ovan innebär att den idag för framtiden sparade företagsarkivmate-
rialmängden kan utgöra så lite som 3 procent av den mängd företagsarkivmaterial
som fanns inom företagen för trettio år sedan. Bevarandegraden är uppenbarligen
mycket liten.

I USA arkiverades 1993 oftast mindre än 1 procent av företagens handlingar.
Företagen är ofta rädda att sparat material kan användas emot dem själva om det
skulle falla i händerna på motståndare, varav följer en ovilja att arkivera.7 7 Dess-
utom finns där (till stor del av samma skäl) en mycket stor ovilja att släppa in and-
ra i arkiven och något grundläggande handlingsprogram för utlämning av doku-
ment finns oftast inte. Bevarandeförespråkarna hävdar dock att en restriktiv åt-
komstpraxis är vida bättre än ingen praxis alls.7 8 The Society of American Archi-
vists tog 1978 fram en uppsättning åtkomststandarder för alla typer av arkiv, varav
de flesta är användbara i företagsarkiv. Ett arkivs åtkomstpraxis bör, enligt denna,
innehålla

• klara restriktionsbeskrivningar

• tidsgränser för restriktionerna

• procedurer för restriktionssättande

• ett uttalande om gränsen för administrationens auktoritet gällande arki-
vet.7 9

Biblioteken i USA tog under 1900-talets första decennier i viss mån hand om ar-
kivmaterial från företagen, men efter Andra Världskriget började pappersvolymer-
na i företagen växa så mycket att detta blev ohållbart och företagen rekommende-
rades att ta hand om sitt eget material. Så sent som 1958 var det färre än 12 före-
tag i USA som hade anställda arkivarier. Det gjordes 1964 en undersökning som
visade att 10 procent av företagen på något sätt bevarade arkivmaterial. Fem år se-
nare hade 19 procent av USA:s företag någon form av arkiv. Av dessa hade endast
10 procent en eller fler arkivarier anställda. Under 1970-talet gjorde historiker
övertalningsförsök för att försöka få näringslivet att bevara sin historia.8 0

Rekommendationer
Näringslivets Arkivråd (NLA) i Sverige gav 1986 ut en skrift med gallringsråd för
företagsarkiv med titeln Gallra Rätt! Ganska mycket i denna bygger på principer-
na från den offentliga sektorn. Fyra olika ambitionsnivåer gällande bevarande re-
kommenderas:

7 7  Mooney, P.F. (1993), ”The Practice of History in Corporate America”, s.17.
7 8  Van Camp, A. (1993), ”Access Policies for Corporate Archives”, s.77.
7 9  Van Camp, A. (1993), ”Access Policies for Corporate Archives”, s.77–78.
8 0  Smith, D.R. (1993), ”An Historical look on Business Archives”, s.128–130.
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1. Gallringsnivå anpassad till lagstiftningen

2. Gallringsnivå anpassad till företagets behov

3. Gallringsnivå anpassad till företags- och lokalhistorisk forsk-
ning

4. Gallringsnivå anpassad till unversitetsanknuten forskning.8 1

Den första nivån (den med lägsta bevarandeambitioner) bevarar alltså bara det
som lagen föreskriver och det bara så lång tid som lagen föreskriver. Denna nivå
rekommenderas inte annat än i undantagsfall. Som lägsta nivå i normalfallet re-
kommenderas en kombination av nivå ett och två.82

Den andra nivån beskrivs i korthet så att delar av det lagstadgade materialet
bevaras längre tid än lagstadgat, för att tillfredsställa behov som kan uppkomma
inom företagets avdelningar och att därutöver bevaras andra handlingar som kan
vara av betydelse på sikt samt ”kuriosa-dokument”, d.v.s. udda, museala doku-
ment. Dock gäller att gallringen alltid är en bedömningsfråga. Vilken typ av hand-
lingar man har nytta av att få tillgång till i framtiden varierar mycket mellan olika
företag. För övrigt vill man i skriften framhålla att det finns ekonomiska fördelar
med en genomtänkt gallring och god arkivhållning.8 3 Vid arkivering enligt de
forskningsanpassade ambitionsnivåerna handlar det om ett bevarande som sträck-
er sig utöver vad som upplevs som betydelsefullt för de omedelbara behoven.84

Oavsett vilken bevarandenivå som väljs rekommenderar NLA att aktrensning
tillämpas, alltså att inte handlingar som inte behöver sparas ligger och skräpar
bland arkiverbara handlingar och att diverse rutinhandlingar gallras efter två till
tre år. Kopior och dubbletter, missiv, följeskrivelser och dylikt rekommenderas att
de gallras vid inaktualitet.8 5 Dessa bevarandenivåer återkommer jag till i metodbe-
skrivningen nedan.

Erhvervsarkivet i Danmark rekommenderar sina arkivleverantörer att arkiven
ska innehålla protokoll från bolagsstämmor, direktion, styrelse med mera, samt
korrespondenshandlingar, ärendejournaler, räkenskapsmaterial, projekthandlingar,
kontrakt och mycket annat, såväl som foton, film, tryck, plakat och tidningsklipp.
De rekommenderar dock att fakturor och verifikationer gallras efter lagstadgad
bevarandetid. Likaså anser de att produktionsritningar ofta kan vara alltför teknis-
ka och detaljerade för att ha bevarandevärde.8 6

8 1  Kihlström, L. m.fl. (1986), Gallra Rätt, s. 13–14.
8 2  Kihlström, L. m.fl. (1986), Gallra Rätt, s. 13.
8 3  Kihlström, L. m.fl. (1986), Gallra Rätt, s. 27–30.
8 4  Kihlström, L. m.fl. (1986), Gallra Rätt, s. 13–14.
8 5  Kihlström, L. m.fl. (1986), Gallra Rätt, s. 55–57 och s. 63.
8 6 Erhvervsarkivets webbplats > Aflevering af arkivmateriale til Erhvervsarkivet > Vejledning om aflevering
af arkivmateriale til Erhvervsarkivet.
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Det bevarade materialets innehåll
I Riksarkivets utredning 1978–1984, som sammanfattats ovan, konstaterades att
det i första hand var fastighetsärendeshandlingar, administrativa och organisatoris-
ka handlingar samt teknisk dokumentation och i viss mån personalhandlingar som
sparades långsiktigt, åtminstone i SAF-anslutna företag. Bland banker dominerade
inköp/försäljning, i statsföretagen dominerade teknisk dokumentation och bland
tidningarna dominerade text/klipp- samt bildarkiv.8 7

I övrigt kan man konstatera att ekonomiska handlingar normalt bara sparas i
tio år, vilket föreskrivs i bokföringslagen, men att aktiebolagslagen påbjuder beva-
rande av vissa handlingar utan tidsgräns. Lagen om arbetarskydd, arbetsmiljöla-
gen, arbetstidslagen medbestämmandelagen, datalagen, lagen om försäkringsavtal,
författningar om deklaration och taxering samt preskriptionsförordningen påver-
kar även de vad som bevaras, men de handlingar som sparas enligt dessa lagar
verkar inte inte heller sparas i mer än tio. Det konstateras på fler håll, bland annat
i den ovan nämnda utredningen, att det mesta gallras. Arkivbeständighets-
tänkandet är litet, och mycket bevarat material har förstörts av kemikaliebe-
mängda kopior, tippex med mera. Även ny teknik har ofta inneburit dålig bestän-
dighet, bland annat genom att exempelvis i maskinella bokföringssystem inte be-
varats nycklar, alltså dokument som behövs för systemens förståelse.8 8

Herrelösa arkiv, efter nedlagda företag, förskingras normalt inom tre år om
ingen institution tar hand om dem.8 9 Det som i minsta grad bevaras är arkiven från
små och medelstora företag.9 0 De handlingar som dessa avsätter anses ofta inte
heller lika intressanta i arkivariekretsar, eftersom man i ett litet företag inte har
formaliserat den interna kommunikationen på samma sätt som i större. Mycket
händer alltså utan att några dokument formas. Ekonomiska handlingar dominerar
och historien får man söka på andra sätt än i arkiven. Konkursarkiv är ofta helt
koncentrerade på ekonomiskt material.9 1 Det är dock intressant att ett välskött ar-
kiv är i sig självbevarande. Det förefaller finnas en naturlig motvilja att kasta
prydliga, sammanhängande serier, verifikationer undantagna, oavsett deras rele-
vans för företaget.9 2

Det verkar även som att god företagskultur och god arkiveringkultur går hand
i hand. Arkivbildningen speglar, förutom ett företags organisation även dess ar-
betsklimat. Stora familjeföretag har till exempel ofta sammanhållna arkiv.9 3 Men
beklagligtvis påverkar näringslivets flexibilitet arkivbildningen negativt. Då ett
företags verksamhet förändras minskar också behovet av äldre material och där-

8 7  Att bevara företagsarkiv (1982), s. 25–26.
8 8  Lenander Fällström, A-M. (1990), ”Företagsarkiven”, s. 60–61.
8 9  Raab, C.M. (2002), ”Näringslivsarkiven i Sverige”, s. 19.
9 0 Ulfsparre, A-C. (2002), ”Företagsarkiven – problembarn eller värstingar”, s. 13–14; Welander, L-O.
(1993), ”Konferens i Riksarkivet om företagen och deras arkiv”, s. 52.
9 1  Lundqvist, L. (2009), ”Näringslivsarkiv i Sverige”, s. 25–26.
9 2  Ljunggren, I. (1987), ”Arkivbildning i företag”, s. 241–242.
9 3  Ljunggren, I. (1987), ”Arkivbildning i företag”, s. 243–244.
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med intresset att bevara. Det är också väldigt svårt att mäta hur mycket pengar ett
välskött arkiv sparar åt företaget. 9 4 Ett skäl till att för lite sparas kan paradoxalt
nog vara att för mycket sparas. I många fall sparar man ”för säkerhets skull” en
mängd onödigt material i tio år, av redovisnings- och preskriptionslagstiftnings-
skäl, och sedan slänger man alltihop, eftersom det är för mycket arbete att gå ige-
nom det.9 5  Den av NLA rekommenderade aktrensningen (se sidan 20) är alltså
mycket viktig.

I Sverige har huvudinriktningen varit att gallra stora serier (för att gallringen
ska ge märkbart resultat), icke unik information, rutinhandlingar, verifikationer
och statistiskt grundmaterial. Det huvudsakliga intresset har dock även här legat
på myndigheternas arkiv.9 6

I USA dröjde det ända till 1982 innan det kom rekommendationer för vad fö-
retag skulle bevara.9 7 Basen i ett företagsarkiv är normalt korrespondenser, proto-
koll, handlingar gällande större beslut och sammandrag av ekonomiska data. Till
detta kommer material som är beroende av verksamhetens art, såsom AV-material,
artefakter, produktexempel, pamfletter med mera, om företaget sysslar med mark-
nadsföring, eller kontoinformation, fordringar, för finansföretag eller tekniska rap-
porter och ritningar om det handlar om teknikföretag.98

Vad bör göras?
För att råda bot på det låga bevarandeintresset hos företagen förespråkas från ar-
kivvårdarhåll att man verkar för att sprida en medvetenhet om arkivmaterialets
långsiktiga ekonomiska värde bland företagarna. Frågan har vi råd att bevara?
måste vändas till har vi råd att förlora vår arkivinformation? Bevarandet måste
ses både som ett samhällsintresse och ett intresse för det enskilda företaget.9 9 At-
tidtyder, inte minst i företagsvärlden, måste bearbetas, nyttan av arkiven måste in-
skärpas och regionala depåer borde inrättas.1 0 0 Då företagens intresse av att göra
sina handlingar allmänt tillgängliga är litet, på grund av affärshemligheter och dy-
likt, blir det svårare att motivera tillskjutandet av allmänna medel.1 0 1

Det kan konstateras att det vore önskvärt om de institutioner som har företags-
arkiv, såsom landsarkiven och regionala näringslivsarkiv, kunde marknadsföra sig
bättre gentemot både företagsvärlden och forskarvärlden.1 0 2 Om forskarna använ-
der arkiven mer torde det gå lättare att motivera att allmänna medel går till beva-

9 4  Ljunggren, I. (1987), ”Arkivbildning i företag”, s. 241–242.
9 5  Bodin, S. m.fl. (2000), Dokumenthantering i företag och organisationer : en kvalitetsfråga, s. 65.
9 6  Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 26–27.
9 7  Mooney, P.F. (1993), ”The Practice of History in Corporate America”, s.19.
9 8  Mooney, P.F. (1993), ”The Practice of History in Corporate America”, s.17.
9 9 Lenander Fällström, A-M. (1986), ”Nordiska arkivdagar för företagsarkiv”, s. 107; Welander, L-O. (1993),
”Konferens i Riksarkivet om företagen och deras arkiv”, s. 51.
1 0 0  Raab, C.M. (2002), ”Näringslivsarkiven i Sverige”, s. 22.
1 0 1  Lundqvist, L. (2007), ”Företagsarkivens status i ett nordiskt perspektiv”, s.73–74.
1 0 2 Ulfsparre, A-C. (1995), ”Företagsarkiven och forskningen”, s. 19–21; Welander, L-O. (1993), ”Konferens
i Riksarkivet om företagen och deras arkiv”, s. 54.
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randet och likaså kunde företagen bli mer motiverade att bevara om de inser att
materialet faktiskt behövs. Ett annat sätt att motivera användande av allmänna me-
del skulle kunna vara att dra paralleller till de naturvetenskapliga disciplinerna
och till exempel jämföra arkivkostnaderna med dessas laboratoriekostnader och
således se dem som investeringar i forskning.1 0 3 Intensivdataområden (se sidan
11) förordas av vissa, men andra är mycket tveksamma till detta, bland annat ef-
tersom näringslivet ser så olika ut i olika regioner.1 0 4 K-märkning av arkiv är en
åtgärd som inte överhuvudtaget förefaller ha diskuterats i Sverige.1 0 5

Möjligheterna att deponera material är också av betydelse för bevarandet. För
ett levande företag är det riskfyllt att skänka material till arkivinstitutioner, och
deposition är då ofta en lösning som passar båda parter. En fördel med depositio-
ner från arkivinstitutionernas sida, förutom att materialet bevaras, är att kontakten
med arkivbildaren lättare kan behållas. Nackdelen är att materialet när som helst
kan återkrävas av arkivbildaren, vilket dock i realiteten är sällsynt.1 0 6

Byggarkivstudie – teoretisk utgångspunkt

Arkivlagen slår fast hur bevarande och gallring ska fungera i myndighetsarkiven,
bland annat med hänvisning till deras värde för kulturarvet. Det finns inga liknan-
de lagar för privata arkiv, men enligt de gängse definitionerna av kulturarv och
även enligt tillgängliga utredningar om arkivens roll i samhället är även de natur-
ligtvis en del av kulturarvet.1 0 7  Även byggnader utgör en viktig del av kulturarvet.
Arkiven kring dessas tillkomst torde alltså vara av intresse från två kulturarvs-
aspekter.

Trots detta finns alltså inga regler om bevarande av dessa arkiv för framtiden
och som man kan se av forskningsläget är bevarandet av företagsarkiv mycket då-
ligt. Det finns krafter som är villiga att ge goda råd till företagen gällande beva-
randestrategier med mera, men efterlevs dessa råd? Genom studier av bevarat ma-
terial och av dokument som anger företagens intentioner gällande bevarande, det
senare i form av en tidigare utförd enkät, kan man skapa sig en bild av svaret på
denna fråga. Denna bild kan också jämföras med bevarande- och gallringsstrategi-
er som framforskats och tillämpats under olika perioder och på olika håll i världen.

Denna studies mål är alltså att försöka utröna hur bevarandesituationen (och
därmed gallringssituationen) ser ut inom den för kulturarvet viktiga byggbran-
schen. Genom att jämföra arkivvetenskapliga teorier och praxis gällande gallring
och bevarande med vad som verkligen bevaras och bevarats kan man skapa sig en

1 0 3  Lenander Fällström, A-M. (1986), ”Arkiv för individ och miljö”, s. 67–68.
1 0 4  Lenander Fällström, A-M. (1988), ”Nordiska arkivdagar för företagsarkiv”, s. 108.
1 0 5  Welander, L-O. (1993), ”Konferens i Riksarkivet om företagen och deras arkiv”, s. 53.
1 0 6  Lundqvist (2009), ”Näringslivsarkiv i Sverige”, s. 26.
1 0 7  Se inledningskapitlet, sid. 5 i denna uppsats.
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bild av i vad mån dessa förefaller tillämpas inom en företagsbransch, i detta fall
byggbranschen.

Material och metod

Det huvudsakliga materialet i studien är ett antal arkiv från företag verksamma
inom byggsektorn samt svaren på en enkätundersökning om arkivhållning som
SAF och Riksarkivet genomförde 1988 för Nationella Arkivdatabasen (NAD).

Materialet togs fram genom att en sökning efter byggföretagsarkiv gjordes i
NAD, varvid hittades 47 företag som föreföll adekvata för undersökningen. Av
dessa företag kunde man via nätet få direkt tillgång till arkivförteckningarna på
femton. Av de övriga hade åtta sina arkiv på Centrum för Näringslivshistoria, men
då denna institution kontaktades visade det sig att tre av dessa arkiv saknade såväl
förteckning som angivande av fysisk placering. De får alltså räknas som förkom-
na, men i gengäld fanns där arkiv för ett byggföretag (eller snarare en koncern)
som inte fanns med i NAD. Det sistnämnda materialet visade sig vara det vida
mest omfattande. Arkivförteckningarna för fyra av dessa sex företag gick att ta del
av på plats på Centrum för Näringslivshistoria, men två var oförtecknade. Dessa
kunde jag delvis botanisera i, men av skäl som ska redovisas senare, blev denna
botanisering mycket ytlig. Vidare fick jag mig tillsänt en arkivförteckning från
vardera Stadsarkivet i Eskilstuna och Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Ytterliga-
re två arkiv var oförtecknade men från Landsarkivet i Lund och Folkrörelsearkivet
i Västerbotten, som hyste dessa arkiv, kunde jag få en översiktlig information om
innehållet. För de övriga tjugo var det material som NAD hänvisade till deras svar
på den ovannämnda enkätundersökningen. Vid genomgång av det fullständiga en-
kätmaterialet fann jag dock svar från ytterligare 25 byggföretag.

Materialet för denna undersökning består alltså av 45 enkätsvar och 25 arkiv.
De senare har jag studerat med avseende på volym och innehåll, för att se om det
kan ge någon enhetlig bild av byggföretagens bevarandestrategier.

Arton av de tjugofem arkiven, alltså nästan tre fjärdedelar, visade sig dock
vara bestånd på under en halv hyllmeter. Tre var på mellan en halv och tre meter,
två var på mellan fem och tjugo hyllmeter och två var riktigt omfattande. De sju
bestånden på över en halv hyllmeter torde vara de man skulle kunna tänka sig vara
bevarade med någon form av bevarandestrategi. Materialet i de övriga arkiven be-
står troligen av vad som råkat finnas kvar då någon lämnade in materialet till ar-
kivinstitution. De är alltså av mindre intresse vid utrönande av företagens beva-
randestrategier. Dock är de inte helt ointressanta, eftersom även det som ”råkat bli
kvar” torde ge någon form av bild av vad som ansetts viktigt. Således torde en
kvantitativ analys av hela arkivmaterialet ge en bild att ställa mot en kvalitativ
analys av de sju största.
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Vid undersökande av bevarandestrategier har jag utgått ifrån de fyra bevaran-
denivåer som förespråkas av NLA och som presenterats ovan (se kapitlet Rekom-
mendationer, sidorna 19–20). Med tanke på att bevarandet i realiteten är så pass
lågt inom företagen och att skillnaden på vad som behövs för lokalhistorisk re-
spektive akademisk forskning är en tämligen akademisk fråga, torde det dock vara
vettigt att slå samman de två översta nivåerna till en. Således blev de studerade
bevarandenivåerna

1. gallringsnivå anpassad till lagstiftningen

2. gallringsnivå anpassad till företagets behov

3. gallringsnivå anpassad till forskning.

Både arkivmaterialet och enkätmaterialet har undersökts med avseende på dessa
bevarandenivåer.

En jämförelse mellan enkäten och arkivmaterialet är självklart av intresse. De
typer av serier som förekommer i enkäten har matchats mot de arkivserier som
verkligen bevarats i de undersökta arkiven. Därefter har det undersökts om bygg-
företagens arkivering enligt enkäten förefaller svara mot vad som bevarats i arki-
ven. Dock må nämnas att enkäten ger en ”ögonblicksbild” av vilka bevarandeprin-
ciper som rådde vid slutet av 1980-talet, medan de flesta av arkiven visar en bild
av vad som bevarats längre tillbaks i tiden.

För att arkivmaterialet och enkätmaterialet ska vara jämförbara måste alltså
antingen arkivmaterialets serier omkategoriseras till samma kategorier som efter-
frågades i enkäten, eller enkätsvaren omtolkas efter hur arkivmaterialen lagts i se-
rier. Det senare är dock ogörligt eftersom olika arkiv serielagts efter olika princi-
per. Den förra utvägen var alltså den enda rimliga.1 0 8

Resultatet av enkätmaterialet för byggföretagen har ställts mot resultatet för
hela gruppen av företag. Tyvärr har inte Riksarkivet sammanställt enkäten utan
bara infört resultaten i NAD under respektive företags namn. Att sammanställa
hela enkäten vore ett alltför tidskrävande arbete, men att sammanställa ett statis-
tiskt urval var görligt och torde ge ett tillfredsställande jämförelsematerial.

Min tanke var att en intervju med en arkivansvarig på ett stort byggföretag
skulle räcka för att ge en kompletterande bild av hur arkivtänkandet på byggföre-
tagen ser ut idag. Resultatet av denna intervju skulle kunna jämföras med samma
företags svar på enkäten och eventuella skillnader mot denna skulle kunna under-
sökas samt ställas mot resultatet av undersökningen i stort. För denna intervju val-
des Riksbyggen, där jag via min egen bostadrättsförening har kontakter upparbe-
tade. Denna intervju har sedan kompletterats med intervjuer med ytterligare en ar-
kivansvarig på Riksbyggen och med arkivansvariga på ytterligare två andra stora
1 0 8 Det vore naturligtvis möjligt att omkategorisera båda materialen, men det vore en omväg och skulle infö-
ra ytterligare en möjlig felkälla.
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byggföretag som ingick i enkäten. Urvalet har gått till så att företag bland de stora
byggföretagen i enkätmaterialet slumpvis valts ut och kontaktats. Då kontakt upp-
rättats med ansvarig person på respektive företag har det dock stått klart att de
upplysningar som kunde lämnas via telefon visserligen var ganska knapphändiga,
men att den eventuella ytterligare fördjupning som intervjuer öga mot öga skulle
kunna tänkas ge inte stod i proportion till de besvär och kostnader som ett genom-
förande av dessa skulle medföra.

Vid alla dessa intervjuer var huvudsyftet att försöka få en så god bild som
möjligt av hur arkiveringsrutinerna vid företaget ser ut. Härvid har inte fokus lagts
på den arkivansvariges roll i företaget eller känsla för arkiveringen och sådant. In-
tervjun har i stället varit faktainriktad, med frågor om vad som arkiveras och för
hur lång tid, vad som inte arkiveras och hur gallringsrutinerna ser ut. Frågorna har
vidare handlat om i vad mån centrala arkiveringsrutiner finns, och vem som i så
fall upprättar dem och om arkiveringen sker efter uttalade principer. En viktig frå-
ga har också varit om kulturarvsfrågan på något sätt är vägledande vid arkiveran-
det. Denna fråga var den enda där ett tyckande kunde få ett visst spelrum eftersom
kulturarvet är ett för alla inte helt entydigt definierat begrepp. Eftersom uppgift
finns från enkäten hur bevarandet såg ut 1988 gavs också tillfälle att se om beva-
randet på något sätt förändrats på de drygt tjugo år som förflutit sedan enkäten ge-
nomfördes. Intervjuerna utfördes utan ljudupptagning och svaren nedtecknades
för hand.
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Studien

Materialet på arkivinstitutioner

Först vill jag presentera en bild av alla de arkiv som ingår i studien, hur stora och
hur gamla de är samt grovt sett vilka handlingstyper de innehåller. För att få ett
material som är jämförbart med svaren från Riksarkivets och SAF:s enkät har jag
kategoriserat innehållet enligt de handlingstyper som efterfrågats i denna (se bila-
ga 2). De efterfrågade handlingstyperna var:

• Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll

• Personal- och löneförteckningar

• Korrespondens

• Huvudbokföring

• Statistik

• Forsknings- och utvecklingshandlingar

• Ritningar

• Bilder/foton

• Historik/jubileumsskrifter

• Övriga interna publikationer

• Övrigt

Enkäten anger huvudbokföring som en av handlingstyperna, men jag har valt att
tolka det som viktigare bokföring i allmänhet.

För att analysera arkivens ålder har jag sorterat arkiven kronologiskt och se-
dan delat in deras material i kategorier efter ålder (se tabell 1, sidan 68). En lämp-
lig kategoriindelning ser jag som följande:
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1 Gammalt material (1800-talets senare hälft)

2 Halvgammalt material (1900-talets förra hälft)

3 Halvnytt material (1900-talets tredje kvartssekel)

4 Nytt material (1900-talets sista kvartssekel)

Jag har medvetet gjort de två modernaste klassernas tidsperioder kortare än de
äldre. Detta för att det är rimligt att anta ett något ”närsynt” perspektiv i samman-
hanget. Då man vill studera bevarandet i nutid och historiskt måste man bestämma
sig för vad som är nutid. I och med att det historiska materialet i detta fall inte
sträcker sig mer än drygt hundrafemtio år tillbaka blir det skevt om nutiden
sträcker sig alltför långt bakåt i tiden. En tjugofemårsperiod har jag därför funnit
rimlig. Tjugofem år har jag också funnit som en rimlig storlek på den närmaste
historiska perioden, för att sedan dubbla den tiden för de äldsta två perioderna.

Vissa arkiv kommer naturligtvis att innehålla material från två eller fler av
dessa kategorier. Jag har dock valt att klassa material som börjar eller slutar fem
år eller mindre in i en period som icke-tillhörigt denna period. Sålunda har jag
klassat Byggmästare Lars Jönssons material, daterat mellan åren 1857 och 1902,
som enbart tillhörigt kategori 1 (gammalt), trots att det sträcker sig tre år in på
1900-talet. Detta har jag gjort för att klassningen ska bli lättare att använda och att
den kronologiska spridningen av materialen inte ska se större ut än vad den är. Ett
material som det ovannämnda är ju rimligen att räkna som ett rent artonhundra-
talsmaterial, även om vissa handlingar hör till nittonhundratalets första år.

En kortare beskrivning av de bevarade arkiven
Byggmästare Lars Jönssons arkiv, som omfattar tio volymer om sammanlagt
0,3 hyllmeter, innehåller till allra största delen bokföring, men även lite inkomna
handlingar (korrespondens), lite material av typen arbetardagböcker och arbetslö-
neräkenskaper, vilka jag tolkat in under rubriken personal- och löneförteckningar,
samt handlingar rörande Jönköpings Arbetareförbund (övrigt). Här rör det sig om
gammalt material, daterat från tiden 1857 till 1902.

Arkivet efter Byggmästare Göte Eriksson, Eskilstuna består bara av en vo-
lym, innehållande diverse kontrakt och inteckningshandlingar samt en tomtkarta
och en uppsättning stadgar (troligen för en bostadsrättsförening), alltså i princip
bara övrigt. Tiden är 1866–1968, alltså kategorierna gammalt, halvgammalt och
halvnytt material. Här handlar det alltså om ett mycket litet material utspritt över
en period av hundra år.

O A Holmströms arkiv är ett litet dito, med endast kapitalbok och en volym
reskontra, alltså endast två volymer (om sammanlagt 0,3 hyllmeter) bokföring.109

1 0 9 Tre hylldecimeter för två volymer, varav en inbunden, förefaller mycket. Frågan är om hyllmeterangivel-
sen i NAD är korrekt.
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Företaget var verksamt på slutet av 1800-talet och arkivet förefaller bara härröra
från tiden 1880–1881. Arkivmaterialet hör alltså till kategorin gammalt material.

Byggnadsfirman Erik Dahl AB har efterlämnat 1,5 hyllmeter bokföring och
bygghandlingar samt färg- och tapetprover, med mera, i ett än så länge oförtecknat
arkiv. Troligtvis innehåller bygghandlingarna korrespondens och kanske ritningar,
allt från 1880–1890-talet, det vill säga gammalt. Gissningen kommer sig av att
materialet, som sagt, var oförtecknat och att bristen på ordning i arkivet var sådan
att man på Centrum för Näringslivshistoria, som äger och förvaltar arkivet, inte
var villig att plocka fram hela materialet åt mig med mindre än att jag åtog mig att
förteckna det åt dem, vilket jag tyvärr inte hade möjlighet att göra.

Arkivet från Byggnadsfirman Adolf Nebelong & c:o innehåller bara en hu-
vudbok, alltså bokföring, och är daterat mellan åren 1883 och 1886. Således gam-
malt även detta. Denna enda volym upptar, enligt uppgift, 0,1 hyllmeter.

Byggmästare E N Rosencrantz arkiv består av tre volymer bygghandlingar
såsom ritningar, trycksaker, privata handlingar, hyreskontrakt (d.v.s. övrigt),
dagsverkeslistor (torde kunna klassas som personal- och löneförteckningar), veri-
fikationer samt övningsuppgifter i bokföring (men tydligen ingen regelrätt bokfö-
ring). Materialet är från slutet av 1800-talet och klassificeras alltså som gammalt.

Byggmästare E W Berggrens arkiv består av sex volymer kostnadsförslags-
böcker, reskontraböcker, avlöningslistor, räkningar, ritningar med mera. Alltså
bokföring, personal- och löneförteckningar och ritningar. Företaget var verksamt
ungefär ett dussin år före sekelskiftet 1900 och lika långt efter detsamma, det vill
säga material av kategorierna gammalt och halvgammalt.

Umeå Byggnadsaktiebolag har i sina fyrtioåtta volymer lämnat bland annat
protokoll, korrespondens, anbud, kontrakt, fastighetshandlingar, bokföring, verk-
samhetsberättelser (arkiverade under statistik, av någon anledning) och ritningar.
Arkivet består, trots sin omfattande volymmängd inte av mer än 0,7 hyllmeter. Ti-
den är från 1800-talets sista år fram till slutet av 60-talet, alltså halvgammalt till
halvnytt material.

Byggmästare Alfred Johanssons arkiv är ett av de arkiv som är oförteckna-
de. Av samma skäl som Byggnadsfirman Erik Dahls arkiv hade jag inte möjlighet
att ordentligt studera hela materialet, utan fick bara se delar av det. Av det jag fick
se fick jag en bild av att det torde bestå av osorterade bygghandlingar, däribland
några entreprenadkontrakt med ritningar, och lite osorterad bokföring, som härrör
från 1900-talets första kvartssekel och alltså får räknas som halvgammalt. Arkivet
är bland de större av byggarkiven i min studie och omfattar ungefär tre hyllmeter.

Byggnadsfirman Lars Hanssons arkiv består av tretton volymer om sam-
manlagt 0,48 hyllmeter. Det innehåller, förutom bokföring, kopior av utgående
skrivelser (korrespondens), fotografier, tidningsurklipp och en namnskylt (d.v.s.
bilder och övrigt). Tiden är ganska precis 1900-talets förra hälft, 1901–1953, allt-
så av kategorin halvgammalt.
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Rosenlunds Byggnads AB har bara lämnat efter sig en volym (0,1 hyllmeter)
bokföring från tiden 1910–1938, alltså även här halvgammalt material.

I Växjö Stad Byggnads AB S:t Sigfrids arkiv finner man sju volymer inne-
hållande protokoll, köpehandlingar, förvaltningsberättelser och bokföring (alltså
protokoll, bokföring och övrigt). Dateringen är 1917–1939 och således av katego-
rin halvgammalt.

Göran Bengtssons Byggnads AB är med sina etthundratolv volymer, fördela-
de på åtta hyllmeter, det fjärde i storleksordning och innehåller ganska mycket, så-
som protokoll, avtal, bokföring, personal- och lönehandlingar, produktionshand-
lingar (däribland ritningar, foton och korrespondens), pressklipp, egna och andras
trycksaker, jubileumsskrifter och diverse övrigt. Här täcks alltså alla enkätens ru-
briker in, utom statistik och forsknings- och utvecklingshandlingar. Detta material
spänner över en större tidsrymd. Arkivmaterialet kommer från företagets och dess
företrädares verksamhet från 1910-talet och fram till konkursen 1992 (visst mate-
rial är från 1600-talet, men berör då naturligtvis inte byggfirmans verksamhet).
Materialet spänner alltså över halvgammalt, halvnytt och nytt material.

Olle Engkvist Byggnads AB:s arkiv är det absolut största av de undersökta
arkiven och oerhört omfattande med sina över tio tusen volymer. Det innehåller
alla handlingsslag utom möjligen forsknings- och utvecklingshandlingar. Detta
material sträcker sig från byggmästarens tidigaste verksamhet på 1910-talet fram
till 2000-talets början. Det nya materialet verkar dock till ingen del handla om
byggverksamhet, varför jag har valt att kategorisera materialet som halvgammalt
till halvnytt.

Anders Diös AB:s arkiv är med sina åttahundrasextiotvå volymer (omfattan-
de 65 hyllmeter) även det så omfattande att däri finns alla i enkäten efterfrågade
handlingsslag, utom forsknings- och utvecklingshandlingar (vad jag kunnat finna).
Materialet börjar vid firmans start på 20-talet och sträcker sig fram till slutet av
70-talet, men koncentrationen ligger på tiden före ungefär 1960. Efter det är mate-
rialet mycket glest. Det hör alltså till kategorierna halvgammalt och halvnytt.

Alfred Bengtsson Byggfirmas arkiv består av fyra volymer (0,2  hyllmeter)
mest bokföring, men även lite korrespondens, ritningar och tryck samt lite övriga
handlingar. Jag vet inte om trycken är interna eller externa men gissar att interna
ingår, och räknar dem som interna publikationer. Detta material tillhör kategorin
halvgammalt, då det härrör sig från tiden 1935–1946.

Om AB Rationell Byggnadsproduktions arkiv framgår inte mer av förteck-
ningen än att det innehåller en volym med diverse handlingar. Tiden är 1944–
1973, alltså av kategorierna halvgammalt och halvnytt.

Byggnadsaktiebolaget Fosema har i sina fem volymer sparat entreprenad-
kontrakt, målningsarbeten, ritningar, statistiska beräkningar med mera, alltså sta-
tistik, ritningar och övrigt, från tiden 1949–1975, det vill säga kategorin halvnytt
material.
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Gotlands AB Byggtjänsts arkiv består av två volymer om sammanlagt
0,4 hyllmeter innehållande, förutom bokföring, bara delgivningshandlingar och
prislistor (övrigt). Detta är halvnytt material, från tiden 1950–1962.

Byggnadsfirman Birger Jonsson, Lundby har efterlämnat fem volymer med
ritningar och handlingar relaterade till dessa, samt byggnadslovshandlingar och
entreprenadkontrakt, d.v.s. ritningar och övrigt. Materialet härrör sig från tiden
1958–1981, alltså kategori halvnytt och nytt material.

Byggnads AB Facktjänst efterlämnade bara en volym innehållande några
verksamhetsberättelser och en föredragningslista (övrigt). Materialet är av typen
halvnytt material, från tiden 1965–1968.

Harry Karlssons Byggfirmas arkiv, omfattar hela sexton hyllmeter, men är
oförtecknat. Det innehåller enligt NAD:s knapphändiga information ”osorterade
diabilder, räkenskaper och korrespondens”, d.v.s. tre av formulärets rubriker täcks
in. Här har vi ett material som är nytt, från tiden 1970–1992. Harry Karlsson var
född 1903 och bedrev egen firma från 1936 (dock framgår inte om det var samma
firma hela tiden).1 1 0

T G Karlsson Byggnads AB innehåller tio volymer (0,35 hyllmeter) bokfö-
ring, byggobjektshandlingar (men tydligen inga ritningar) och lite övrigt. Materia-
let är från slutet av 80- och början av 90-talet, det vill säga nytt.

Albert Bengtsson Byggnads AB har sparat protokoll, årsredovisningar, låne-
handlingar, krav, köpeavtal, värdebedömningar av fastigheter samt handlingar från
köpet av bolaget. Detta klassificerar jag som protokoll, bokföring respektive öv-
rigt. Tiden är 1988–1992, alltså nytt material. Omfånget är endast en volym om
0,06 hyllmeter.

G B Bygg AB, slutligen, har även det efterlämnat en volym om 0,06 hyllme-
ter med ganska spridda handlingar varur kan särskiljas lite protokoll, kartor och
ritningar, korrespondens och diverse övrigt. Bland ekonomihandlingarna fanns
ingen bokföring, och bland ämnesordnade handlingar fanns redovisnings- och
budgethandlingar gällande investeringar i Tyskland, vilka inte torde räknas som
regelrätt bokföring de heller. Här hamnar vi i kategorin nytt, med ett material från
tiden 1992–1994. Detta företag är en rekonstruktion av Göran Bengtssons Bygg-
nads AB (se ovan).111

Arkivens omfattning
För 16 av dessa 25 arkiv finns alltså kännedom om antal hyllmeter och om antalet
volymer i alla utom tre. Bestånden i de flesta arkiv som har hyllmeterangivelse är
tyvärr ganska små, de allra flesta är under en hyllmeter. Två av dem är lite större,
ett par hyllmeter, och ytterligare två är under 20 hyllmeter. Diösmaterialet förefal-

1 1 0  Vem är det: svensk biografisk handbok. 1969 (1968).
1 1 1 På grund av att Skånes Näringslivsarkiv förtecknar enligt något ogängse metoder (se avsnitt om Göran
Bengtssons Byggnads AB, sidan 40) ser det i förteckningen för dessa arkiv (Göran Bengtssons Byggnads AB
Albert Bengtsson Byggnads AB och GB Bygg AB), ut som om de hade fler volymer än de har.
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ler i sammanhanget gigantiskt med sina 65 hyllmeter, men är ett intet mot Eng-
kvists arkiv med sina över 10 000 volymer (antal hyllmeter och antal volymer för
respektive arkiv finns ordnade efter antal volymer i tabell 2, sidan 69).

Om man beräknar medelstorleken per volym i de arkiv som har angivelse av
både volym- och hyllmeterantal finner man att den varierar ganska stort, mellan
en och tjugo cm (se tabell 3, sidan 70). Den genomsnittliga volymstorleken i arki-
ven är ungefär 7,5 cm och medianen ligger på 6 cm, men spridningen är mycket
stor. Det är tydligt att några av de, i volymer räknat, minsta arkiven, med 1–2 vo-
lymer har de största volymstorlekarna. Det förefaller troligt att dessa volymstorle-
kar är överdrivna eller åtminstone inte representativa. Räknar vi bort de fyra små-
arkiv som har en genomsnittlig volymstorlek på en hylldecimeter eller mer, får vi
i stället en medelvolymstorlek på 4,8 cm och en median på 5 cm. En mycket grov
skattning av det genomsnittliga omfånget på volymerna torde kunna ligga på 5 cm
per volym. Antages att de arkiv som saknar hyllmeterangivelse har genomsnittliga
volymstorlekar får man en skattning av antalet hyllmeter på dessa genom att mul-
tiplicera antalet volymer med den antagna volymstorleken (0,05 m, se tabell 4, si-
dan 70). På motsvarande sätt skulle man också kunna skatta antal volymer i de
oförtecknade arkiven genom att dela antalet hyllmeter med den antagna volym-
storleken (se tabell 5, sidan 70). Denna beräkning görs alltså för att alla arkiven
ska bli jämförbara med varandra (tabell 6, sidan 71, visar arkiven, och deras fak-
tiska eller skattade antal hyllmeter och volymer, sorterade i ordning efter antal
hyllmeter).

Om man räknar bort de två största arkiven (Diös och Engkvist) blir det totala
omfånget på arkivmaterialet cirka 33 hyllmeter varav alltså nästan hälften utgörs
av ett enda arkiv (Harry Karlssons Byggfirma, med sina 16 hyllmeter) och nästan
hälften av återstoden av ytterligare ett enda arkiv (Göran Bengtssons Byggnads
AB, på 8 hyllmeter). Av de 23 arkiv som återstår om man räknar bort de två störs-
ta, innehåller alltså 21 stycken tillsammans bara drygt en fjärdedel av dessa 23 ar-
kivs totala material. Anders Diös arkiv är ensamt nästan dubbelt så stort som des-
sa 23 arkiv tillsammans och arkivet från Olle Engkvist är nästan åtta gånger så
stort som Diös-arkivet. De 21 minsta arkiven har alla ett omfång på mindre än en
halv hyllmeter. Materialet är alltså mycket skiftande i storlek, med en klar tyngd-
punkt på mycket små bestånd.
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Arkivens ålder
Även åldern på materialet varierar ganska stort, men uppvisar en betydligt jämna-
re fördelning än storleken. I det undersökta arkivmaterialet finns

• sju arkiv som innehåller gammalt material

• tolv arkiv som innehåller halvgammalt material

• tio arkiv som innehåller halvnytt material

• sex arkiv som innehåller nytt material.

Av dessa innehåller två arkiv både gammalt och halvgammalt material, varav ett
även halvnytt. Fem arkiv innehåller halvgammalt och halvnytt material, varav ett
även nytt, och ett arkiv innehåller både halvnytt och nytt material. Således inne-
håller sjutton arkiv material från endast en av tidsperioderna, sex av arkiven inne-
håller material från två tidsperioder och två arkiv innehåller material från tre tids-
perioder (dessa data presenteras mer överskådligt i tabell 1, sidan 68).

Det kan vara av intresse att se hur de största arkiven fördelar sig på dessa peri-
oder. De två största arkiven har båda material ur kategori halvgammalt och halv-
nytt. Det tredje i storleksordning tillhör kategorin nytt, det fjärde innehåller kate-
gorierna halvgammalt, halvnytt och nytt, det femte är av kategori halvgammalt,
det sjätte av kategorierna halvgammalt och halvnytt och det sjunde av kategorin
gammalt. Fördelningen över perioderna blir således, räknat från gammalt till nytt,
1-5-4-2. De sju arkiv som är större än en halv hyllmeter är alltså ganska väl sprid-
da i tiden, med tyngdpunkt på mittenkategorierna, vilket även hela materialet har.

Arkivens innehåll
Ovan har arkiven presenterats ett och ett och en ungefärlig bild av deras innehåll
har tecknats. Om man sammanställer hur många av arkiven som innehåller de
handlingsslagsgrupper som efterfrågas i enkäten (se tabell 7, sidan 72) ser man att
bokföring är den vida mest sparade handlingstypen (arton av tjugofem). Därnäst
kommer övrigt (sexton), följt av ritningar (tolv) och korrespondens (tio). Sju av
arkiven innehåller protokoll, sex innehåller personal- och löneförteckningar, fem
innehåller bilder/foton, tre innehåller historik/jubileumsskrifter och fem övriga in-
terna publikationer. Tre av dem innehåller statistik.

Av att kategorin övrigt finns med i sexton av de tjugofem arkiven (kanske
fler) kan man dra slutsatsen att det helt enkelt är svårt att bevara ett arkiv utan att
åtminstone någonting som inte tillhör de ”viktiga” dokumentgrupperna slinker
med. I övrigt är denna dokumenttyp (om man nu ens kan kalla den det) så disparat
till sitt innehåll att en analys av den inte är meningsfull. Därför finns inte denna
kategori med i den kommande analysen. Även kategorin forsknings- och utveck-
lingshandlingar kommer att utelämnas eftersom det i det bevarade materialet ald-
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rig med säkerhet går att säga om den finns där. I den mån dessa handlingar finns
med gömmer de sig i andra serier och kan således inte analyseras.

Ett försök att finna praxis
Eftersom det i Sverige finns en praxis att gallra stora serier, icke unik information,
rutinhandlingar, verifikationer och statistiskt grundmaterial (se sidan 22 i kapitlet
Det bevarade materialets innehåll) skulle man kunna använda någon av dessa pa-
rametrar för att se om arkivbildarna till de bevarade arkiven tenderat att till någon
del följa denna praxis. Av dessa nämnda grupper av handlingar är verifikationer
den som är lättast att finna i förteckningarna. Om vi alltså kan se om verifikatio-
ner förefaller ha gallrats i stor utsträckning skulle vi kunna dra slutsatsen att denna
praxis följts. Tio av arkiven innehåller verifikationer, elva gör det inte och i fyra
fall går det inte att på tillgänglig information avgöra om verifikationer förekom-
mer eller inte. Dock kan man konstatera att i inget arkiv med ett bestånd, eller för-
modat bestånd, av över en halv hyllmeter kan man med säkerhet säga att det inte
förekommer verifikationer.

Detta förefaller peka mot att verifikationer inte gallrats i någon större grad,
men en lite noggrannare skärskådning av de större arkiven ger en delvis annan
bild. Olle Engkvists olika arkiv förefaller innehålla ansenliga mängder verifikatio-
ner, men hos Anders Diös, gömmer sig visserligen ett antal verifikationer bland
bygghandlingarna, men inga verifikationsserier verkar vara bevarade. Dessa är
troligen utgallrade. Eftersom Harry Karlssons Byggfirma innehåller 16 hyllmeter
av bland annat räkenskaper, och arkivbildningstiden bara är tjugotvå år förefaller
det troligt att här gömmer sig ett antal verifikationer, men det går inte att säga sä-
kert. Göran Bengtssons Byggnads AB innehåller en hel del verifikationer, men en
stor del verkar vara från tiden inom tio år från koncernens konkurs. Resten är från
fyrtio- och femtiotalet. Det verkar som om verifikationsgallring skett, åtminstone
periodvis. Om Byggmästare Alfred Johansson och Byggnadsfirman Erik Dahl vet
vi för lite för att kunna avgöra om verifikationer gallrats, men i fallet Umeå Bygg-
nadsaktiebolag handlar de sparade verifikationerna om en enda volym täckande
63 års verksamhet. Detta kan jämföras med att huvudböckerna omfattar elva voly-
mer. Det är alltså i detta fall troligt att volymen med verifikationer i detta fall be-
står av verifikationer med särskilt bevarandevärde och att gallring av verifikatio-
ner utförts. Av de fem som vi kan veta något om, av de största arkiven, förefaller
alltså ett inte ha gallrat verifikationerna, men tre förefaller ha gjort det och i ett
fall kan vi inte avgöra om så skett. Det verkar alltså som om verifikationer till stor
del gallrats inom byggföretagen. Praxis förefaller alltså följas på detta område.

Trender i materialet
För att sedan gå in på materialet i stort kan man konstatera att bokföring är den
mest bevarade handlingstypen i materialet (finns i arton av tjugofem arkiv). Beva-
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randegraden är dock ganska tydligt större i det gamla och halvgamla materialet.
De gamla arkiven har bokföring i fem av sju fall och de halvgamla i så mycket
som tio av tolv fall. Gällande det halvnya materialet har bokföring bevarats i fem
av tio fall och i det nya i fyra av fem. Det går alltså att skönja en vikande trend i
det halvnya materialet jämfört med det äldre, men denna trend försvinner i det
nya. Att bokföring finns i stor utsträckning torde inte vara förvånande eftersom
det är troligt att ganska många av dessa arkiv är såväl konkursarkiv som småföre-
tag och båda dessa gruppers arkiv är ju, enligt forskningen, mycket ofta helt kon-
centrerade på material av ekonomisk natur.

Ritningar, som finns i tolv arkiv, förekommer ganska jämnt fördelade över ti-
den, i tre av de sex gamla, sju av de tolv halvgamla, sex av de tio yngre och i tre
av de sex nya arkiven. Ingen tidsmässig trend kan spåras här. Ritningar verkar
vara ungefär lika bevarandevärda genom tiderna och finns alltså, oberoende av
tid, med i ungefär hälften av arkiven.

Därnäst i storleksordning, kommer korrespondens, som finns i tio arkiv. Den
finns i två av de sju gamla arkiven, i sex av de tolv arkiven innehållande halvgam-
malt material, i fyra av de tio som innehåller halvnytt material (alla dessa fyra in-
nehöll även halvgammalt material) och i tre av de sex arkiven som innehåller nytt
material. Vi finner alltså totalt korrespondens i knappt hälften av arkiven. Ingen
trend kan urskiljas här.

Det är värt att notera att styrelse- och bolagsstämmoprotokollen, som finns i
sju av arkiven, är helt frånvarande i de gamla materialen och finns med endast i ett
av dem som endast innehåller halvgammalt material. Nästan alla arkiv som inne-
håller protokoll innehåller alltså halvnytt eller nytt material. Det skulle kunna vara
frestande att dra slutsatsen att protokollen i princip dyker upp först efter 1950,
men en sådan slutsats kan lätt motbevisas. I flera av arkiven finns det serier med
protokoll daterade till den halvgamla perioden, ja till och med så långt tillbaka
som till sekelskiftet (Umeå Byggnadsaktiebolag). Protokoll finns alltså med i ing-
et av de sju gamla, fem av de tolv halvgamla, fem av de tio halvnya och två av de
sex nya. Trenden är ju egentligen inte ökande, eftersom de nya arkiven innehåller
protokoll till en klart mindre del än både de halvgamla och de halvnya.

Nästa handlingstyp i storleksordning är personal- och löneförteckningarna,
vilka alltså finns i sex av arkiven, varav två innehåller endast gammalt material,
ett innehåller halvgammalt och gammalt material, tre innehåller halvgammalt och
halvnytt material (varav ett även nytt) men inte i något med endast nytt material.
Dessa finns alltså med i tre av de sju gammal-arkiven, fyra av de tolv halvgam-
mal-arkiven, i tre av de tio halvny-arkiven och ett av de sex ny-arkiven. Det finns
alltså en trend till att de blir sällsyntare. Det är svårt att säga hur stora slutsatser
man kan dra av det.
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Handlingsslag som förekommer i fem arkiv eller färre (alltså en femtedel eller
mindre) tar jag inte upp eftersom jag inte tror att det är möjligt att få någon bild ur
ett såpass torftigt material.

Kan vi spåra några samband mellan storleken på arkiven och antalet hand-
lingstyper i dem? Ett visst samband finns ju i och med att de två största innehåller
flest handlingstyper, och att inget arkiv på mer än 0,3 hyllmeter innehåller färre än
två handlingstyper. Men arkivet med näst flest handlingstyper är inte större än
0,4 hyllmeter och de flesta arkiven, oavsett storlek, innehåller två till fyra hand-
lingstyper. En trend finns att ju större ett arkiv är, desto fler handlingstyper inne-
håller det, men den är svagare än vad jag skulle ha gissat.

Att spåra trender över tid är som vi sett vanskligt, i synnerhet då materialet är
så litet som i detta fall. Ett sätt att försöka få en tydligare bild är om man slår ihop
de två äldre kategorierna och de två yngre till vardera en kategori. Vi kan då alltså
titta på hur många arkiv med halvgammalt och gammalt material som bevarat de
olika handlingstyperna och jämföra med motsvarande siffra för arkiv med halv-
nytt och nytt material. Man måste dock hålla i minnet att sex av de tjugofem arki-
ven, det vill säga nästan en fjärdedel av dem, ingår i båda grupperna. Mängden ar-
kiv är någorlunda jämförbar (17 arkiv halvgammalt–gammalt och 14 arkiv halv-
nytt–nytt). Det visar sig då att protokoll bevarats i något större utsträckning i det
nya materialet (6/14, det vill säga knappt hälften, jämfört med 5/17, det vill säga
knappt en tredjedel, för det gamla). Personal- och löneförteckningar har minskat i
sparandegrad (3/14, en knapp femtedel, mot 6/17, en knapp tredjedel). Korrespon-
densen har minskat obetydligt (från 8/17, knappt hälften, till 6/14, en något knap-
pare hälft). Bokföringen visar en ganska tydlig minskning från 14/17 till 8/14, allt-
så från knappt fyra femtedelar till drygt hälften). Ritningarna ligger still (en för-
ändring från 8/17 till 7/14).

Dessa två sätt att försöka se trender över tid i de fem mest bevarade hand-
lingsslagens bevarande, ger alltså delvis olika resultat, men aldrig resultat som
motsäger varandra (se tabell 8, sidan 72). Den minskande trend som finns för per-
sonal- och löneförteckningarna och för huvudbokföringen i fyrkategoriuppdel-
ningen finns också i tvåkategoriuppdelningen. De två ytterligare trender som
framkommer av den senare, nämligen att korrespondensbevarandet minskar och
att protokollbevarandet ökar kan spåras även i den förra, men är där otydligare.
Båda uppdelningarna visar emellertid att bevarandet av ritningar förefaller vara
någorlunda konstant över tiden.

De största arkiven

Byggmästaren Olle Engkvists arkiv
Det utan konkurrens största arkivet är Byggmästaren Olle Engkvists arkiv. Detta är
dock inte i strikt mening ett arkiv utan flera, som samlats under två rubriker i arki-
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vet vid Centrum för Näringslivshistoria, nämligen Stiftelsen Olle Engqvist Bygg-
mästare och Oleba Bygg AB. De ingående arkivbildarna är:

• Byggmästare Olle Engkvist (stiftelsearkivet)  1168 volymer

• Byggmästare Olle Engkvist (Oleba-arkivet)      69 volymer

• Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare      82 volymer

• Olle Engkvist Byggnads AB (stiftelsearkivet)    422 volymer

• Olle Engkvist Byggnads AB (Oleba-arkivet)      61 volymer

• Bygg-Oleba Olle Engkvist AB (stiftelsearkivet)      30 volymer

• Bygg-Oleba (Oleba-arkivet)  6340 volymer

• Olle Engkvist Fastigheter AB    557 volymer

• Diverse bolag (troligen dotterbolag) (stiftelsearkivet)  1178 volymer

• Diverse bolag (troligen dotterbolag) (Oleba-arkivet)    389 volymer

• Bygg-Oleba Olle Engkvist AB:s pensionsstiftelse        8 volymer

Dotterbolagen är mestadels bolag för fastighetsförvaltning och några underleve-
rantörer, alltså inte byggföretag. Men även om man räknar bort dessa omfattar ar-
kivet över 8 000 volymer. Om man jämför detta med att Centrum för Näringslivs-
historia har 7 000 olika arkivbildare som tillsammans upptar 60 000 hyllmeter så
framgår att detta arkiv är ett av de större företagsarkiven på denna arkivinstitution.
Dessa två arkiv (Stiftelsen Olle Engqvist Byggmästare och Oleba Bygg AB) har le-
vererats vid olika tillfällen och var vid leverans till Centrum för Näringslivshisto-
ria oförtecknade och oordnade, varför ett omfattande arbete fick läggas ned för att
bringa ordning i dem och förteckna dem enligt Allmänna Arkivschemat. Materia-
lets storlek talar för att ägarna varit mycket intresserade av att företagets handling-
ar ska bevaras för framtiden. Den bristande ordningen ger dock signalen att arkiv-
medvetenheten kanske inte var den största i dessa bolag. Handlingarna omfattar ti-
den 1923–2004 (några enstaka serier börjar tidigare).
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Historiken kring de huvudsakliga arkivbildarna är i korthet följande:1 1 2

• Olle Engkvist etablerar sin verksamhet som byggmästare 1923.

• Olle Engkvists Byggnads AB registreras 1945.

• Bygg-Oleba Olle Engkvist AB registreras 1951.

• Olle Engkvists Byggnads AB likvideras 1963, men ett nytt bolag med
samma namn bildas samma år.

• Bygg-Oleba Olle Engkvist AB uppgår i Diös-koncernen 1979.

Som nämnts är detta ett mycket omfattande arkivmaterial som innehåller alla
tänkbara handlingstyper. Materialet har, efter att företaget gick in i Diöskoncernen
förvaltats av en stiftelse. Orsaken till detta är uppenbarligen en omtanke om att
materialet ska bevaras för framtiden, så kulturarvsaspekten kan mycket väl ha spe-
lat in i att detta material finns bevarat.

Hur anknyter detta material till de undersökta bevarandenivåerna (se sidorna
24–25 i avsnittet Material och metod)? Bevarandet går helt klart längre än den
lägsta nivån, som bara uppfyller vad lagen kräver. Nästa nivå, bevarande efter fö-
retagets behov, förefaller också vara uppfylld med råge. Alla dessa hundratals
hyllmeter kan inte rimligtvis ha behövt sparas för företagets verksamhet. Bevaran-
det av allt detta material måste ha skett med tanke på framtiden. Jag tror dock inte
att man tänkt i banor av lokalhistorisk eller akademisk forskning. Hade man tänkt
i de banorna hade man nog ansträngt sig lite mer med att dokumentera och för-
teckna. Bakom bevarandet låg nog snarast en allmän tanke om att det är viktigt för
framtiden att den får veta vad företaget gjort. Beståndets extrema storlek vittnar
rent av om en ”ekorrmentalitet”. ”Allt ska sparas!”

Anders Diös AB:s arkiv
Det näst största arkivet är Anders Diös AB, som på Landsarkivet i Uppsala utgjor-
des av närmare 65 hyllmeter innan merparten av ritningar sorterades ut ur voly-
merna för planförvaring (planförvaringsprocessen påbörjades i april 2009 och på-
går i skrivande stund fortfarande). Det kvarvarande materialet reducerades till 43
hyllmeter (vari en del ritningar finns kvar), så skatten av ritningar i detta arkiv är
omfattande. Förutom alla dessa ritningar består arkivet till större delen av diverse
bygghandlingar, som dock ordnats enligt någon obegriplig princip, uppblandade
med andra typer av handlingar, såsom material från föreningar av olika slag, ut-
redningar, ekonomiska redovisningar, kvitton, julkort med mera. För att inte pro-
veniensen skulle rubbas alltför mycket har detta arkiv inte förtecknats enligt All-
männa Arkivschemat, utan i princip i den ordning som det var i då det anlände till
Landsarkivet i Uppsala. Det material som blev kvar i företaget efter depositionen i
1 1 2  Arkivförteckningar Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästares arkiv och Bygg-Olebas arkiv.
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Landsarkivet i Uppsala förefaller tyvärr vara utgallrat av företagen som styckat
och köpt företaget. Materialet på Landsarkivet i Uppsala omfattar i princip tiden
mellan 1925 och 1966, med enstaka volymer av äldre och nyare datum.

Förutom detta arkiv finns också ett arkiv på Bonäs Bygdegård utanför Mora.
Detta material är även det av ansenlig storlek, nära 600 volymer, varav de flesta
boxar på 7 centimeters bredd eller pärmar på 6 cm. Men att säga att omfattningen
är närmare femtio hyllmeter ger inte en helt rättvis bild eftersom många av boxar-
na är tämligen glest fyllda. Detta material består dessutom till mycket stor del av
byggmästaren Anders Diös privata handlingar. Hur stor del som härrör sig från
byggföretagets verksamhet är mycket svårt att säga, eftersom arkivet är oordnat
och oförtecknat. Jag har själv botaniserat i det, men inte haft tid med mer än att
skaffa mig en mycket översiktlig överblick. Jag har därför inte räknat med denna
del av arkivet vid den kvantitativa undersökningen av arkiven.

Orsaken till att materialet från Anders Diös AB finns bevarat får sökas i att en
enskild människa (i detta fall företagsgrundarens dotterson) känt så starkt för före-
tagets historia att han sett till att delar av materialet kommit till Landsarkivet i
Uppsala och andra delar till Bonäs bygdegård. När marknaden tvingade företaget
att ändra sin inriktning och krassa ekonomiska skäl gjorde det ohållbart för företa-
get att bevara gammalt material från en verksamhet som inte längre var aktuell var
det gott för kulturarvet att det fanns någon som ville värna om materialet. I syn-
nerhet som det som blivit kvar i företagets ägo med största sannolikhet har gallrats ut.

Dock är det inte bara inlämnarens förtjänst att materialet bevarats. Att arkiva-
lierna kunde komma till respektive arkiveringsplats förutsatte att materialet beva-
rats fram till dess, vilket ju skett inom företaget. Det handlar här uppenbart om en
bevarandestrategi utöver nivå ett och två (uppfyllande av lagen respektive företa-
gets direkta behov). Men, i likhet med fallet Olle Engkvist, tror jag inte att det
handlar om en medveten tanke på lokalhistorisk eller akademisk forskning. Det är
uppenbart att Anders Diös själv ville gå till historien. Om detta vittnar inte minst
den stora mängd boktitlar han lät publicera om företagets verksamhet. Trots att ar-
kivmaterialet är betydligt mindre än i Olle Engkvists arkiv (även om det fortfaran-
de är mycket stort) får jag i detta material en ännu starkare känsla av ”ekorrmenta-
litet”, detta framför allt för att materialet är så blandat. Akter om viktiga byggpro-
jekt blandas med akter av privat natur. Ibland är akterna kronologiskt ordnade och
ibland tematiskt, ibland ingetdera. Materialet som inlämnades till Landsarkivet i
Uppsala var inte förtecknat, men det fanns en så kallad registersnurra där små
pappersremsor med slagord och hänvisningar till volym satts in i bokstavsordning.
Detta gissar jag var gjort mer med tanke på företagets behov än framtida forsk-
ning, men om ingen tanke alls funnits på framtiden tror jag absolut att ett betydligt
större material skulle ha gallrats.

Här tycker jag mig tydligt se hur ändrade förhållanden inom företaget med
bland annat förskjutning av verksamhetsområden (från byggverksamhet till för-
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valtningsverksamhet) menligt påverkar viljan att arkivera. Varför skulle en renod-
lad fastighetsförvaltare vilja bevara handlingar som berör en byggverksamhet som
inte längre är aktuell? Detta torde alltså vara orsaken till att det material som blev
kvar i företagets vård har förkommit.

Harry Karlssons byggfirmas arkiv
Det tredje arkivet i storleksordning är Harry Karlssons Byggfirmas arkiv, som
dessvärre är oförtecknat och utgörs, enligt uppgifter från Landsarkivet i Lund där
arkivet befinner sig, av sexton hyllmeter osorterade diabilder, räkenskaper och
korrespondens (hade det befunnit sig på närmare håll hade jag gärna velat gå ige-
nom det själv). Det omfattar tiden 1970–1992.

Detta material är ju relativt omfattande (16 hyllmeter) och är bildat under en-
dast tjugotvå år, så där torde finnas i medeltal nästan tre fjärdedels hyllmeter per
år, vilket är förhållandevis mycket. Men tyvärr är alltså upplysningarna om detta
material alltför knapphändiga för att man ska kunna säga någonting alls om vilka
tankar som kan tänkas ha legat bakom bevarandet.

Göran Bengtssons Byggnads AB
Hälften så stort som Harry Karlssons byggfirmas arkiv är Göran Bengtssons
Byggnads AB, Råå. Företaget var verksamt från 1936 till 1992, men arkivet inne-
håller även handlingar från byggmästarens verksamhet innan dess. Arkivet är inte
förtecknat enligt Allmänna Arkivschemat, utan efter någon form av företagsanpas-
sad princip (A = Företagsledning, B = Ekonomi, C = Personal, och så vidare), vil-
ket gjorts på Skånes Näringslivsarkiv, som är den institution som tog hand om ar-
kivet vid koncernens konkurs 1994. Denna arkivinstitution, som är en ideell före-
ning, förtecknar alltså inte enligt Allmänna Arkivschemat och ordnandet och för-
tecknandet går inte alltid hand i hand. Volymnumreringen blir då inte den gängse.
Volymerna är numrerade i den ordning de är fysiskt placerade i arkivet, vilket är
den ordning de fått då arkivet ordnades. Då det sedan förtecknats har innehållet i
en och samma volym kunnat hamna i olika serier. Volym nummer 1 förekommer,
till exempel, i en mycket stor mängd serier, och förefaller till stor del innehålla det
äldsta materialet. Arkivet låg, enligt uppgift, nedslängt i kartonger i en salig röra
då det anlände. I Visual Arkiv på nätet (som kan nås via NAD) beräknas antalet
volymer till det antal volymer som förekommer i förteckningen. I detta fall blir
antalet, 151 volymer, en överskattning, eftersom samma volym förekommer på
fler ställen i vissa fall. Det korrekta antalet fysiska volymer är 112.

I detta fall handlar det, liksom i fallen Engkvist och Diös, om en byggmästare
som startade sin karriär i nittonhundratalets början. Bevarandeintresset verkar ju
ha funnits här, men i inte lika hög grad som hos de ovannämnda byggmästarna,
eftersom så pass mycket mindre material bevarats. Det förefaller som om hand-
lingar med anknytning till olika byggobjekt är de som bevarats i störst utsträck-
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ning. Protokoll och andra företagsledningshandlingar från tiden före 1984 är helt
utgallrade. Ekonomihandlingar finns från hela verksamhetstiden, men i princip all
bevarad bokföring är från åttiotalet, övriga ekonomihandlingar är till stor del här-
rörande från fastighetsföreningar och liknande. I likhet med Diös-materialet är en
mycket stor andel av volymerna knutna till olika byggprojekt. Delar av arkivet är
naturligtvis det som var aktuellt då koncernen gick i konkurs, 1994, alltså hand-
lingar från åttiotalet, bevarade av lagstadgade och företagsmässiga skäl (bevaran-
destrategi 1 och 2). Men det finns helt klart en bevarandetanke utöver det. Ett an-
tal volymer innehåller material som troligen har bevarats med tanke på framtiden.

Att arkivet var totalt oordnat då det anlände till arkivinstitution talar dock mot
att en speciellt stor omtanke om framtida forskning skulle ha legat bakom beva-
randet. Göran Bengtsson själv lämnade över företaget till sina söner i mitten av
femtiotalet, och kanske försvann då lite av den bevarandesyn som präglat den äld-
re generationen. I vilket fall tror jag inte att det heller i detta fall handlar om ett re-
gelrätt bevarande enligt strategi 3. En allmän vilja att bevara något till eftervärden
är allt jag tycker mig se i den del av materialet som inte är det som ”fanns kvar”
då arkivet togs omhand.

Byggmästare Alfred Johansson, Byggnadsfirman Erik Dahl AB och Umeå Bygg-
nadsaktiebolag

Därnäst i storleksordning kommer två arkiv med ungefärliga omfång av tre hyll-
meter, (Byggmästare Alfred Johansson) respektive ungefär en och en halv hyllme-
ter, (Byggnadsfirman Erik Dahl AB). Dessa arkiv är, irriterande nog, oförtecknade
och tyvärr räcker den hastiga inblick jag kunde få i arkiven inte till för att jag på
ett tillfredsställande sätt ska kunna redogöra för och dra några slutsatser av deras
arkivinnehåll.

Umeå Byggnadsaktiebolag är det minsta arkivet av dem som omfattar mer än
en halv hyllmeter. Dess hyllmetertal fanns inte angivet i förteckningen men då jag
förhörde mig med Folkrörelsearkivet i Västerbotten, som tog hand om arkivet på
åttiotalet, trots att det var ett företagsarkiv, fick jag reda på att arkivet inte var på
mer än 0,7 hyllmeter. På denna arkivinstitution kallar man av praktiska skäl en en-
het som inte nödvändigtvis är en fysisk volym för volym. Upp till fyra sådana
”volymer” kan hamna i samma arkivkartong. Orsaken till att denna arkivinstitu-
tion överhuvudtaget tog hand om detta arkiv var att det vid den tiden var den enda
institution i området som tog sig an privata arkiv.

Bolaget Umeå Byggnadsaktiebolag bildades 1898 och de serier som har färs-
kast datering är daterade 1968. Arkivet var inte förtecknat och i mycket dålig ord-
ning vid leveransen till arkivinstitutionen, och företaget förefaller då ha varit ned-
lagt sedan mer än tio år (arkivet levererades på åttiotalet). Hade jag bara haft ar-
kivförteckningen att döma av skulle jag trott att en bevarandestrategi jämförbar
med nivå tre skulle ha varit vägledande här. Med kännedom om arkivets ringa om-
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fattning vet jag inte vad jag ska tro. Att ett företag under en period av sjuttio år ef-
terlämnar mindre än en hyllmeter tyder inte på en anmärkningsvärt stor bevaran-
degrad. Å andra sidan verkar materialet vara väl fördelat över verksamhetstiden.
Ingen tydlig bevarandestrategi kan urskiljas, men troligen har bevarandegraden le-
gat på nivå 2.

Allmänna iakttagelser om de största arkiven
Det kan vara värt att konstatera att alla tre som är förtecknade av de fyra arkiv
som omfattar åtta hyllmeter eller mer, innehåller i stort sett alla kategorier som
upptas i enkäten, och som alltså av Riksarkivet bedömts vara intressanta. Det är
vidare värt att notera att dessa tre alla härrör från byggfirmor skapade av bygg-
mästare som började sin verksamhet i början på 1900-talet. Detta kan ses som ett
tecken på att tesen att bevarandeintresset minskat under 1900-talets senare hälft
verkar rimlig, i synnerhet som Diös-fallet visar att det i första hand är det äldre
materialet som bevarats.

Av dessa tre arkiv kan vi utläsa att bevarandeintresset där visserligen har varit
stort, men arkivmedvetenheten har inte stått i proportion till detta. Alla arkiven har
varit dåligt förtecknade vid leverans till arkivinstitution. I fallet Diös låg materia-
let visserligen samlat i mappar efter byggobjekt och dylikt, men dessa mappar var
inte ordnade efter någon skönjbar princip och dokumenten i mapparna var ävenle-
des oordnade och ofta vikta och skrynklade.

Av de tre arkiv som är på mellan en halv och tre hyllmeter är olyckligtvis två
oförtecknade och befinner sig i en så dålig ordning att en överblick inte låter sig
göra och det tredje och minsta, Umeå byggnadsaktiebolag, var i förhållande till sin
tidsutsträckning så litet att det inte torde vara av stort värde i denna undersökning.
Dessa tre arkiv tillför alltså dessvärre inte egentligen någonting till denna analys.

De sju största arkiven är visserligen utspridda i tiden över alla fyra tidskatego-
rierna, men alla vi egentligen kan säga någonting om har bara material från de
båda kategorierna halvgammalt och halvnytt, utom Göran Bengtsons Byggnads
AB, som även innehåller lite material av kategorin nytt.

Allmänt förefaller alltså bevarandeintresset ha varit stort, men inte särskilt
målmedvetet hos dessa arkivbildare. Endast ett av dem var någorlunda förtecknat
av arkivbildaren (Anders Diös) och det var också det enda som hade någorlunda
ordning, även om denna var långt ifrån arkivmässig. Framtiden har således i dessa
fall fått nöja sig med att glädja sig åt att material överhuvudtaget finns bevarat, till
skillnad från de flesta andra arkivbildare inom branschen, som lämnat lite eller
inget alls.

Sammanfattning av arkivmaterialet
Den information som kunde hämtas ur förteckningarna över de byggföretags arkiv
som finns på arkivinstitutioner är alltså framför allt att detta material generellt sett
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är mycket magert. Av tjugofem arkiv var det bara sju som innehöll mer än en halv
hyllmeter. Det finns heller ingen trend i detta material att yngre arkiv skulle vara
större än äldre. Arkiven visar inga spår av att en genomtänkt arkivplan med tanke
på framtida forskning eller på kulturarvet skulle ha genomsyrat arkivbildningen.

Bevarande av statistiska urval eller intensivdataområden kan ju inte bli aktu-
ellt att titta på i detta fall, eftersom här behandlas material som redan är bevarat
och huruvida de bevarats på grund av sin geografiska belägenhet eller som slump-
vis utlottat företag är obekant. Jag finner ingen anledning att tro att något av dessa
arkiv bevarats på sådana grunder.

SAF:s och Riksarkivets enkät

Enkätmaterialet i sig
Svenska Arbetsgivareförbundet och Riksarkivet skickade 1988 ut en enkät till ett
dessvärre okänt antal företag om hur deras arkiveringsprocesser såg ut och fick in
1400 svar.1 1 3 Företagen ombads först svara på om handlingar äldre än tio år av
vissa angivna typer sparades eller ej samt ange ungefärlig tidsperiod för dessa.
Därefter ombads de besvara några allmänna arkiveringsfrågor.1 1 4 De efterfrågade
handlingstyperna var alltså:

• Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll

• Personal- och löneförteckningar

• Korrespondens

• Huvudbokföring

• Statistik

• Forsknings- och utvecklingshandlingar

• Ritningar

• Bilder/foton

• Historik/jubileumsskrifter

• Övriga interna publikationer

• Övrigt

1 1 3  För vilka företag inom byggbranschen som svarat på enkäten, se bilaga 3.
1 1 4  Formuläret finns som bilaga 2, nedan.
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Vissa formulär skilde sig från de övriga i det att där inte efterfrågades korrespon-
dens och historik/jubileumsskrifter (således fick den näst sista punkten endast
namnet interna publikationer). Jag bedömde att skillnaden inte var så stor att man
måste bortse från de avvikande formulären, utan har valt att i de fallen ange de
saknade handlingstyperna som obesvarade115.

Fältet för ungefärlig tidsperiod som fanns för varje handlingstyp visade sig
dock vara lite oklart. De flesta respondenter hade valt att lämna den oifylld, men
de som fyllt i den hade i de flesta fall angivit tidsperioder under tio år, trots att frå-
gan rörde handlingar äldre än tio år. Frågan är då hur, till exempel, en tidsperiod
på två år ska tolkas i detta fall. Eftersom frågan alltså rör handlingar äldre än tio
år menar man kanske att handlingarna sparas i tolv år? Det är inte särskilt troligt.
Det troliga är att de svarande helt enkelt läst enkäten slarvigt och inte tänkt på att
frågan handlar om handlingar äldre än tio år. Som jag ser det kan man behandla
detta på två sätt. Antingen bortser man helt ifrån tidsperiodsvaret och räknar varje
ja som att handlingarna sparas mer än tio år, eller också tolkar man varje ja med
en angiven tidsperiod på tio år eller mindre som ett nej (en sammanställning för
byggbranschen av enkätsvaren med respektive tolkning redovisas i tabellerna 9
och 10, sidan 73). För analysen av vad som sparas specifikt i byggbranschen har
jag valt att använda mig av tolkning 2, d.v.s. att handlingar med angivna tidsfrister
på tio år eller mindre anses som icke sparade. Detta för att jag tror att denna tolk-
ning ligger sanningen närmast. Vid jämförelse mellan byggbranschen och materia-
let som helhet är det dock ointressant vilken tolkning som väljes (det finns ingen
anledning att tro att byggbranschen misstolkat enkäten i större utsträckning än
andra branscher) och då är det enklast att bara läsa enkätsvaren rakt av enligt tolk-
ning 1.

Bevarandestrategier enligt enkätmaterialet
Om enkäterna sorteras efter hur många kategorier som långtidsbevaras (enligt
tolkning 2) ser man att tre företag bevarar nio av de elva handlingstyperna. Två
bevarar åtta, två bevarar sju, fem bevarar sex, sex bevarar fem, åtta bevarar fyra,
tre bevarar tre, fem bevarar två, sex bevarar endast en och fyra bevarar inte någon
av de efterfrågade handlingstyperna. Om vi gör antagandet att ju fler handlings-
typer man bevarar för längre tid än tio år, desto ambitiösare arkiveringsstrategier
har man, så skulle vi kunna anta att de som bevarar 0–2 handlingstyper bevarar
enligt gallringsnivå 1 på den tregradiga skala som angivits ovan (se sidorna 24–25
i avsnittet Material- och metod). Vidare kan vi anta att de som bevarar 3–7 hand-
lingstyper bevarar enligt gallringsnivå 2 och att de som bevarar 8–11 handlings-
typer bevarar enligt gallringsnivå 3. Dessa antaganden skulle ge att av byggföreta-
gen som besvarat enkäten bevarar

1 1 5  I byggföretagsmaterialet handlade det om två fall och i det statistiskt utvalda materialet om fyra fall.
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• femton företag enligt gallringsnivå 1

• tjugofem enligt gallringsnivå 2

• fem enligt gallringsnivå 3.

Det ser inte helt orimligt ut! En tredjedel är dåliga bevarare, drygt hälften är me-
delgoda bevarare och en niondededel är goda bevarare.

Denna indelning är visserligen godtycklig, men torde kunna ge en bild av fö-
retagens ambitionsnivå vad gäller arkivbevarande. Vi kan utgå ifrån att alla före-
tag vill följa lagen (åtminstone i detta hänseende), så att alla vill uppfylla åtmin-
stone den lägsta nivån och att då en tredjedel av företagen skulle vara ointressera-
de av bevarande utöver detta förefaller rimligt. Att drygt hälften därutöver bevarar
handlingar som de tror att de själva kan behöva är också helt rimligt, liksom att
det finns en liten klick på ungefär 10 procent som har framtidsperspektivet. Men
det kommer att visa sig att detta nog är en skönmålning av verkligheten.

Skillnad i bevarande mellan stora och små företag
Frågan är sedan om enkätmaterialet påvisar några skillnader i bevarandenivå mel-
lan stora och små företag. För att undersöka detta delade jag upp företagen i två
grupper, större och mindre företag. För att göra detta sökte jag på Internet upp så
mycket information jag kunde om de olika företagen och gjorde därefter en unge-
färlig uppskattning av företagets storlek. Detta resulterade i en grupp av större fö-
retag på 23 stycken och mindre företag på 22 stycken. Det visade sig då att de
större företagen angav i genomsnitt bevarande för 4,9 och icke-bevarande för 4,8
av de elva angivna handlingsslagen (inklusive övrigt). För de mindre företagen
var motsvarande siffror 3,1 respektive 5,8. De större företagen bevarar alltså i ge-
nomsnitt klart fler handlingsslag än de mindre. I båda grupperna var det i första
hand protokoll, bilder/foton och historik/jubileumsskrifter som bevarades. Men
därnäst kom faktiskt bland de mindre företagen personal- och löneförteckningar,
vilka bevaras i lite högre grad bland dessa företag än bland de större (10 av 22 för
de mindre, mot 9 av 23 för de större). De större företagen bevarade ritningar i
högre utsträckning än personal- och löneförteckningar (11 av 23). Dessutom kan
man konstatera att av de fyra företag som anger att de inte bevarar några handling-
ar alls är tre i gruppen mindre företag och ett i gruppen större. Dessa resultat styr-
ker alltså uppfattningen att större företag bevarar arkivhandlingar i större utsträck-
ning än mindre.

Enkäten jämfört med arkivmaterialet
En jämförelse mellan enkätsvaren och arkivmaterialet ger ingen samvariation som
inte kan förklaras med slumpen, oavsett vilken av ovannämnda tolkningar av en-
kätsvaren man väljer (se tabell 11, sidan 74). Oavsett vilken tolkning av svaren
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som väljs överensstämmer alltså inte vad byggbranschen år 1988 påstod sig arki-
vera med vad som finns bevarat i de av branschens arkiv som förts över till arkiv-
institution. Enligt enkäten bevarar ungefär tre fjärdedelar av företagen sina proto-
koll. I arkivmaterialet har inte ens en tredjedel bevarat sina protokoll. Enligt enkä-
ten bevarar ungefär hälften av företagen personal- och löneförteckningar. Sådana
finner vi i ungefär en fjärdedel av arkiven. Enligt enkäten sparar mindre än hälften
av företagen sin bokföring. Nästan tre fjärdedelar av arkiven innehåller bokföring.
Det enda handlingsslag som överensstämmer är ritningar, som bevaras i knappt
hälften av fallen i både enkätmaterialet och arkivmaterialet.

Men en jämförelse mellan enkätsvaren och arkivmaterialet rakt över är kanske
inte helt rättvis. Bland enkätsvaren fanns ju ett antal företag som inte bevarade nå-
gonting överhuvudtaget. Denna grupp torde ju inte alls finnas med i arkivmateria-
let, eftersom detta per definition är bevarat. Arkivmaterialet bör kanske jämföras
med enkätsvaren där de företag som inte bevarar alls räknats bort. I enkätmateri-
alet från byggföretagen fanns fyra företag som för alla kategorierna antingen sva-
rat nej eller lämnat frågan obesvarad, varav en hade lämnat alla frågorna obesva-
rade. Ett borträknande av dessa ger alltså ett bortfall av fyra svar av fyrtiofem, det
vill säga antalet svar minskar med ungefär en elftedel, vilket betyder knappt
10 procent. Detta innebär att andelen jakande svar ökar med, grovt räknat, 10 pro-
cent. Handlingsslag som bevaras av 70 procent av byggföretagen inklusive nollbe-
vararna bevaras alltså av ungefär 77 procent av byggföretagen exklusive nollbeva-
rarna och handlingsslag som bevaras av 20 procent av byggföretagen inklusive
nollbevararna bevaras av ungefär 22 procent av byggföretagen exklusive nollbe-
vararna. Vi får alltså en liten ökning av bevarandet i enkätmaterialet. Men där be-
varandet är mindre i enkätmaterialet än i arkivmaterialet minskar skillnaden mar-
ginellt och där det är större än i arkivmaterialet ökar skillnaden. Detta är alltså inte
ett sätt att förklara denna skillnad.

Men man kan pröva ett annat sätt att försöka förklara skillnaden i materialen.
Den fråga som besvarats i enkäten är ju frågan om vilka handlingstyper som beva-
ras mer än tio år. De handlingar som finns i arkiven är i princip de handlingar som
bevaras ”för evigt”. Det kan ju vara spännande att se hur stor andel av företagen
som anger att de sparar handlingsslag för evigt eller på obestämd tid. En sådan
sammanställning ger i enkätsvaren ett bevarande av
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• protokoll på 20 procent (mot 28 procent i arkivmaterialet),

• personal- och löneförteckningar på 13 procent (mot 24 procent i arkiven),

• korrespondens på 11 procent (mot 40 procent i arkiven),

• bokföring på 11 procent (mot 76 procent i arkiven),

• statistik på 2 procent (mot 12 procent i arkiven),

• ritningar på 13 procent (mot 48 procent i arkiven),

• bilder/foton på 9 procent (mot 20 procent i arkiven),

• historik/jubileumsskrifter på 11 procent (mot 12 procent i arkiven),

• övriga interna publikationer på 7 procent (mot 16 procent i arkiven) och

• övrigt på 2 procent (mot 52 procent i arkiven).116

Siffrorna är alltså fortfarande mycket olika, men vi kan se att nu ligger arkivsiff-
rorna konsekvent högre än enkätsiffrorna. Någon vidare tilltro till denna sifferla-
borering vill jag dock inte lägga. I detta fall har alla svar som angivits utan någon
kommentar om tidsgräns tolkats som ett icke-evigt bevarande och ett sådant anta-
gande är inte rimligt.

Kategorin övrigt är, för övrigt, ganska intressant. Endast fyra av de fyrtiofem
byggföretag som svarat på enkäten anger att de sparar övrigt. Av dessa specifice-
rar ett att detta övriga är bokslut, ett att det är årsberättelser/årsredovisningar me-
dan de andra två lämnar dem ospecificerade. Dock förekommer i de flesta av ar-
kivmaterialets arkiv handlingar som inte kan kategoriseras som någonting annat
än övrigt. Detta torde visa på svårigheten att avgöra vad som ingår och inte ingår i
de efterfrågade kategorierna, och att vid ett tillfälle då man ombetts besvara en
fråga verkligen inse alla aspekter som ingår i frågan. Dessutom hamnar ju, alltsom
oftast svårkategoriserade handlingar i arkiven. Det är ju ett faktum som bidrar till
att göra arkiven intressanta.

Att av allt detta dra slutsatsen att byggföretagen sparar helt andra handlingar
än de säger att de gör, vore alltså förhastat. Materialens karaktär gör att det är
svårt att göra någon vettig statistisk analys på dem. Dessutom är det kanske, som
vi tidigare konstaterat, inte så många av de bevarade arkiven som är resultatet av
någon form av genomtänkt bevarandeplan. Men att skillnaden mellan vad byggfö-
retagen säger sig bevara och vad som finns bevarat i arkiven är så stor och osyste-
matisk som den ser ut att vara i dessa två material, är intressant och tankeväckande.

En fråga som alltså måste ställas är: ger arkivmaterialet en trovärdig bild av
arkiveringpraxis inom byggbranschen? Att det grundar sig på 25 arkiv torde ju
borga för dess trovärdighet, i synnerhet som enkätmaterialet bara är knappt dub-

1 1 6 På grund av svårigheten att detektera forsknings- och utvecklingshandlingar i arkivmaterialet har denna
kategori utelämnats i analysen.
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belt så stort. Men majoriteten av arkiven är ju så små att de svårligen kan bära ett
riktigt sant vittnesbörd om vilken praxis som råder eller rått. Kanske de siffror
som framträder om vilka handlingsslag som finns bevarade i arkiven inte alls sä-
ger någonting om vad företagen ville bevara. Man kan fråga sig i vilken utsträck-
ning det teoretiska arkiverandet överensstämmer med det faktiska, eller, annorlun-
da uttryckt, om företagen verkligen arkiverar det de tror att de arkiverar. Det skul-
le vara intressant att jämföra enkätsiffrorna med siffrorna från de sju största arki-
ven, de där man kan ha anledning att tro att någon form av bevarandestrategi
tillämpats. Men som vi sett verkar de två största ha gått efter principen ”bevara
allt” och om tre av arkiven kan vi inte säga någonting alls. De två som verkar ha
bevarandestrategier av intresse utgör ett alltför litet underlag för någon menings-
full analys.

Enkätens trovärdighet
Då nu frågan ställts om arkivmaterialet ger en sann bild av branschens arkive-
ringsstrategier måste samma fråga ställas om enkätmaterialet. Ett mycket intres-
sant fenomen som dök upp bland enkätsvaren var nämligen att samma företag i
några fall svarat på enkäten två gånger. I två fall har olika personer svarat på enkä-
ten (Diös och SIAB) och i ett fall har samma person svarat två gånger (JCC). I fal-
let Diös är företagsnamnet identiskt (Diös Bygg AB) men postadresserna olika,
dock båda i Uppsala, och svaren skiljer sig åt. Den ene enkätbesvararen anger att
allt sparas utom statistik och övriga interna publikationer (övrigt lämnas obesva-
rad), medan den andra anger att personal- och löneförteckningar, korrespondens,
ritningar, övriga interna publikationer och övrigt är kategorier som inte sparas.
Den förstnämnda anger dessutom till skillnad från den senare, att plats för förva-
ring inte finns.

Fallet SIAB är inte lika relevant. Eftersom postorterna är olika (Stockholm re-
spektive Helsingborg) handlar det uppenbarligen om olika kontor. I detta fall visar
enkäten att helsingborgskontoret arkiverar korrespondens i tio år, ritningar i mel-
lan tio och femton år samt enstaka bilder/foton, medan allt annat arkiveras på hu-
vudkontoret i Stockholm. Huvudkontoret anger dock att de inte arkiverar huvud-
bokföring, statistik och forsknings- och utvecklingshandlingar, samt att ritningar
delvis arkiveras, men i princip inte, och att även korrespondens blott delvis arki-
veras. Allt annat arkiveras för all framtid (utom övrigt, som är obesvarad). Tolk-
ningen att helsingborgskontoret skickar upp bokföring, med mera, till Stockholm
där det omedelbart slängs, är dock lite väl drastisk, eftersom helsingborgskontoret,
då det hänvisar till stockholmskontoret, inte preciserar någon tid för hur länge ma-
terialet bevaras där.

Men JCC, där samma person besvarat enkäten två gånger, är synnerligen in-
tressant. Orsaken till att dubbelbesvarande överhuvudtaget skett är nog att det
handlar om de båda, delvis olika blanketterna. Men skillnaderna i svar förklaras
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ingalunda av blanketternas olikhet. I det ena fallet har angetts att styrelse- och bo-
lagsstämmoprotokoll, personal- och löneförteckningar och huvudbokföring inte
gallras alls, att ritningar gallras efter cirka femton år, att bilder/foton sparas efter
urval och att interna publikationer sparas. I det andra fallet anges att styrelse- och
bolagsstämmoprotokoll sparas för evigt, personal- och löneförteckningar i sex till
tio år, korrespondens i två till tre år, huvudbokföring tio år, statistik i två till tio år,
ritningar i femton år samt allt övrigt (utom kategorin övrigt som är obesvarad)
sparas utan angivande av tidsperiod.

Sådana skillnader bidrar till att göra enkäten mindre trovärdig. Om en och
samma person, som i fallet JCC, inom ett och samma år (1988) besvarar samma
frågor om arkivering på olika sätt, hur trovärdig är han då? Under förutsättning att
inte arkiveringsrutinerna ändrats precis mellan de tillfällen då han besvarat enkä-
terna måste ju (minst) ett av svaren vara fel. Likaså i fallet Diös har ju två perso-
ner på ett och samma företag på en och samma ort olika uppfattningar om hur fö-
retaget arkiverar. Antingen förekommer olika rutiner på olika håll inom företaget
eller också har (minst) en av dem fel. Om nu i vart och ett av dessa fall minst en
enkät blivit felaktigt besvarad kan man ställa sig frågan i hur många andra fall
som enkäten blivit felaktigt besvarad.

Byggbranschen i förhållande till företag i allmänhet
Hur förhåller sig då enkätsvaren från byggbranschen till enkätmaterialet som hel-
het? För att ta reda på det valde jag bland de 1400 enkätsvaren som fanns slump-
vis ut 220.1 1 7 Därefter sammanställde jag svarsfrekvens och arkiveringsbenägen-
het ur detta material och jämförde med resultatet från byggsektorn (se tabell 12,
sidan 74).

Svarsfrekvensen, alltså huruvida man överhuvudtaget kryssat i antingen ja- el-
ler nej-rutan för respektive handlingstyp, ser mycket likartad ut. Det är bara gäl-
lande statistik samt historik/jubileumsskrifter som siffrorna visar skillnader på mer
än ett par procentenheter.

Arkiveringsviljan uppvisar dock större skillnader. Byggbranschen uppvisar en
ganska tydligt mindre benägenhet att arkivera överhuvudtaget. Tre handlingsslag
arkiveras visserligen i högre grad i byggbranschen än i hela materialet (personal-
och löneförteckningar, bilder/foton och övriga interna publikationer). För dessa
kategorier uppvisar byggbranschen 58, 67 respektive 33 procent medan materialet
som helhet uppvisar 54, 63 respektive 31 procent. Skillnaden är alltså inte mer än
två till fyra procentenheter, en marginell skillnad. I övrigt visar enkätmaterialet en
klart mindre arkiveringstendens för byggbranschen än företag i allmänhet. Ande-
len byggföretag som anger att de inte arkiverar protokoll är nästan dubbelt så stor

1 1 7 Detta tillgick så att jag lät en slumptalsgenerator generera 240 slumptal mellan 1 och 1400. Därefter sor-
terade jag dem och plockade bort dubbletter varefter jag ur högen med enkäter plockade ut dem vilkas ord-
ning i högen överensstämde med de erhållna slumptalen.
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som andelen bland företag i allmänhet (18 procent i byggbranschen mot 10 pro-
cent i materialet i stort) och vad gäller ritningar är den till och med lite drygt dub-
belt så stor. Det är lika många byggföretag som säger sig inte bevara ritningar som
det är som säger sig bevara dem (47 procent), medan de bland företag i allmänhet
som inte säger sig bevara bara är drygt en tredjedel så många som de som säger
sig bevara (23 procent jämfört med 67 procent). Att skillnaden var störst gällande
dessa är anmärkningsvärt, eftersom just ritningar är en viktig del av just byggföre-
tagens verksamhet. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att den jämförelsevis
stora produktionen av just ritningar gör att gallring av denna typ av handling ger
en relativt stor besparing i just byggbranschen. Det skulle alltså kunna handla om den
i forskningen omvittnade benägenheten i Sverige att gallra stora serier.

Att bevarandet i övrigt var mindre än i företagen allmänt saknar jag förklaring
till. Varför skulle byggbranschen spara styrelse- och bolagsstämmoprotokoll, eller
bokföring i mindre utsträckning än andra företag? Jag blir svaret skyldig.

Bevarandenivåer i totala materialet jämfört med byggmaterialet
Den undersökning som gjordes av enkätmaterialet gällande bevarandestrategier
(se Bevarandestrategier enligt enkätmaterialet, sidorna 44–45) skulle kunna ap-
pliceras på det statistiskt utvalda materialet ur hela undersökningen. Om man på
det statistiskt utvalda materialet ur hela enkätundersökningen gör samma indel-
ning som gjordes för enkätmaterialet i avsnittet Bevarandestrategier enligt enkät-
materialet, ovan finner man att

• 38 företag (17 %) sparar 0–2 handlingsslag (gallringsnivå 1),

• 113 företag (51 %) sparar 3–7 handlingsslag (gallringsnivå 2) och

• 69 företag (31 %) sparar 8–11 handlingsslag (gallringsnivå 3).

Eftersom denna beräkning är gjord på enkätmaterialet enligt tolkning 1 bör den
dock inte jämföras med den ovan utförda undersökningen, vilken ju är gjord enligt
tolkning 2, utan med byggbranschens enkätmaterial enligt samma tolkning. En så-
dan undersökning ger resultatet

• 12 av 45 på gallringsnivå 1 (alltså drygt en fjärdedel)

• 25 på gallringsnivå 2 (alltså drygt hälften) och

• 12 på gallringsnivå 3 (drygt en sjättedel).

Antagandet om gallringsnivåer ger, applicerat på byggbranschen, även med tolk-
ning 1, ett inte helt orimligt resultat, men applicerat på det slumpvis utvalda mate-
rialet ur hela undersökningen ger det, som vi ser ovan, en orimligt hög bevarande-
vilja, om man jämför med vad forskningen säger om bevarandet i företagen. Att
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tre av tio företag skulle ha en bevarandestrategi som tar hänsyn till framtida forsk-
ning stämmer inte alls med vad forskningen säger om bevarandeviljan inom före-
tagen. Alltså är troligen antingen bevarandeskalan felkalibrerad eller grundanta-
gandet att bevarande av ett visst antal handlingsslag svarar mot en viss bevarande-
nivå felaktigt.

Den bild av bevarandeviljan som gavs i avsnittet Bevarandestrategier enligt
enkätmaterialet (sidan 45) gav med allra största sannolikhet en alltför ljus bild av
vilka gallringsnivåer som tillämpas inom byggbranschen, men det kan måhända
räcka med att vi kalibrerar om skalan genom att skärpa kraven på att bevara enligt
gallringsnivå 3. Om den sätts vid bevarande av tio eller elva handlingsslag kom-
mer, i det slumpvis utvalda materialet, bevararna enligt gallringsnivå 2 att öka till
70 procent och enligt gallringsnivå 3 att minska till 12 procent. I byggföretagsma-
terialet (tolkning 1, vilken ju är jämförbar med det slumpvis utvalda materialet)
ökas då gallringsnivå 2 till knappt två tredjedelar och gallringsnivå 3 halveras till
drygt en tolftedel. Detta antagande, applicerat på tolkning 2 av byggbranschens
enkätmaterial skulle dock minska gallringsnivå 3 från en niondedel till noll och
öka gallringsnivå 2 från drygt hälften till två tredjedelar.

Denna undersökning kanske inte i egentlig mening bevisar någonting, men
den ger en viss bild av hur bevarandestrategierna kan tänkas vara inom företagen
och vi förefaller helt klart ha fog för att konstatera att en jämförelse mellan bygg-
branschen och övriga företag gällande viljan att arkivera utfaller till byggbran-
schens nackdel.

Sammanfattning av undersökningen av enkätmaterialet
Enkäten dras med vissa trovärdighetsproblem. Det första är följande fråga: har
svararna verkligen svarat på den ställda frågan? I och med att gallringstider på
under tio år har satts vid jakande svar på frågan om material äldre än tio år är sva-
ret på denna fråga uppenbarligen nej i många fall. Man kan då fråga sig vari vär-
det består i en enkät som till stor del är missuppfattad. Detta fel är systematiskt
och påverkar resultatet endast i positiv riktning. Enkäten ger alltså en överdrivet
positiv bild av företagens arkiveringsvilja. Det faktum att samma företag (och till
och med samma person) besvarat enkäten olika får mig dessutom att vilja dra slut-
satsen att arkivfrågor inte är viktiga i företagen! Detta ser jag som den troligaste
förklaringen till att överensstämmelsen mellan enkätresultatet och arkivmaterialet
är så dålig. Företagen följer lagen, men bryr sig inte om vad de lämnar efter sig.

Om man dessutom väger in att det med all sannolikhet finns ett större eller
mindre bortfall blir resultatet än mer nedslående från bevarandesynpunkt. Bland
dem som valt att besvara enkäten är troligen andelen arkivintresserade större än
bland dem som valt att inte göra det. Bortfallet torde alltså påverka resultatet posi-
tivt. Det går heller inte att blunda för att enkäten utfaller till byggbranschens nack-
del om man jämför med företagsvärlden som helhet.
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Inte heller gällande detta material är det möjligt att forska kring bevarande till
följd av intensivdataområden eller bevarande av statistiska urval av arkiv, efter-
som det här handlar om arkiv som troligen inte är bevarade annat än internt.

Intervjuer med arkivansvariga på byggföretag

Att få tag på en arkivarie på ett byggföretag var inte det lättaste. Inget av de före-
tag jag tog kontakt med för intervju hade en arkivarie anställd. Arkiveringsrutiner-
na som finns på dessa företag är utformade i samråd med fackfolk, men själva ar-
kivhanteringen läggs på vanliga tjänstemän inom företagen. Arkivfrågorna före-
faller sålunda inte ha en särskilt stark ställning inom byggföretagen, vilket dock är
helt i linje med vad forskningen säger om arkivvårdens ställning inom företags-
världen i stort. De intervjuer jag fick blev således inte alls så givande som jag
hoppats på och bilden djupnade inte alls i den utsträckning som förhoppningen va-
rit. Så fanns exempelvis inte tillräcklig arkivteoretisk kunskap hos de intervjuade
för att en diskussion om bevarandeprinciper på ett övergripande plan över huvud-
taget skulle vara meningsfull. 

Försök gjordes också att kontakta någon som varit arkivansvarig vid ett av de
större arkiven i arkivmaterialet, nämligen Diös Bygg AB, men det visade sig att
det var alltför länge sedan som företaget lämnade byggbranschen för att så små-
ningom styckas upp helt och hållet, för att någon sådan intervju skulle gå att ge-
nomföra.

Intervjuer med arkivansvariga på Riksbyggen
På Riksbyggens uppsalakontor träffade jag för en intervju den person på kontoret
som är mest insatt i deras arkivfunktion, men som inte är arkivarie. Riksbyggen
är, i likhet med ett flertal stora företag i branschen inte bara ett byggföretag utan
även ett stort fastighetsförvaltarbolag. Eftersom den person jag intervjuade fram-
för allt arbetar med företagets förvaltningsverksamhet var byggverksamheten inte
det hon kunde upplysa mig mest om, men hon kunde klargöra för mig att Riks-
byggens byggverksamhet är, och alltid har varit, totalentreprenörskap där själva
byggandet inte utförs av Riksbyggen självt.118 Det utförs alltså alltid av en under-
entrerprenör. Hon var dock ganska säker på att ritningar och sådant bevaras för all
framtid av Riksbyggen.

Riksbyggens arkiv kan uppdelas i två huvudarkiv. Ett för arkivering av mate-
rial för förvaltningskundernas räkning och ett för material gällande det egna före-
taget, Det finns mycket utarbetade arkiveringsplaner för båda ändamålen. Det

1 1 8 Totalentreprenad innebär att en beställare endast skriver kontrakt med en entreprenör, totalentreprenören,
som, själv eller via underentreprenörer, tar hand om allt, från projektering till uppförande av byggnaden och
installation av maskiner med mera.
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mesta av kundernas material sparas bara i tio år. Vill sedan kunderna bevara det
längre får de ta hand om det själva. Ritningar, överlåtelseavtal och underhållspla-
ner arkiveras dock för evigt. Arkiveringsplanerna utarbetas centralt, men möjlig-
het att omarbeta dem på lokalkontoren finns.

Olika huvudavdelningar är fördelade över landet, ekonomiavdelningen finns
till exempel i Stockholm, och material som uppkommer inom dessa avdelningar
arkiveras där. Mycket arkiveras endast på databurna medier, detta gäller till exem-
pel både inkommande och utgående fakturor.

De principer för arkiverande som gällde 1988 (vid enkättillfället) gäller även
nu. Enligt enkäten bevarar Riksbyggen:

1) styrelse och bolagsprotokoll för evigt

2) personal- och löneförteckningar i två till tio år eller tills de inte längre är aktuella

3) större delen av korrespondensen för evigt

4) huvudbokföring för evigt

5) statistik som bedöms viktig utan angivande av tid (så troligen evigt)

6) forsknings- och utvecklingshandlingar utan angivande av tid (så troligen
evigt), dock inte allt

7) kartor/ritningar tills de är inaktuella

8) bilder/foton tills de är inaktuella

9) historik/jubileumsskrifter för evigt till större delen

10) övriga interna publikationer likaså till större delen för evigt.

Den intervjuade trodde dock att ritningar och bilder/foton, numera bevaras för
evigt. Arkiveringsrutinerna var när enkäten gjordes, 1988, under omarbetande och
har fastställts sedan dess.

Arkiveringsplanerna som jag fick ta del av var uppställda alfabetiskt efter
handlingsslag, med anvisningar om var de skulle förvaras, hur länge, om bevaran-
det var lagstadgat med mera. Det framgick dock inte vilka arkiveringsprinciper
som tillämpas, det vill säga om man tillämpar Allmänna Arkivschemat, process-
orienterad arkivering eller någon annan princip. Någon förteckning som skulle
sprida ljus över denna fråga fick jag inte se.119

Den intervjuade var själv inte tillräckligt arkivkunnig för att upplysa mig om
eventuella arkiveringsprinciper, utan hänvisade mig vidare till en person som var
kvalitetsansvarig på Riksbyggen och befann sig i Linköping. Denne nådde jag per
telefon och dessvärre kunde inte heller han upplysa mig om detta. Det arkivteore-
tiska tänkandet föreföll inte finnas internt inom företaget. Arkivplanerna hade de
1 1 9  Intervju 2010-03-09 med en arkivansvarig på Riksbyggen i Uppsala.
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utarbetat i samarbete med arkivexpertis, kunde han dock försäkra mig om. Han
kunde vidare förtälja att kulturarvs- och forskningsaspekterna tas hänsyn till i så
måtto att alla ritningar sparas (numera digitalt) för all framtid och att en rik bild-
databas finns vid huvudkontoret i Stockholm. Vidare sparas ett antal handlingstyp-
er för all framtid, bland dem ekonomiska planer för byggnader och bostadsrätts-
föreningar och föreningarnas protokoll och liknande, i den mån föreningarna väl-
jer att ha dem förvarade hos Riksbyggen120.

Telefonintervju med arkivansvarig på Skanska
Att det stora, multinationella byggentreprenörsföretaget Skanska skulle ha arkiva-
rier anställda kunde man kanske ha gissat, men så visade sig inte vara fallet. Jag
fick per telefon tag på en projekteringsansvarig vid Skanska i Malmö, som är en
av dem som har ansvar för arkivering vid företaget. Skanska har utarbetat arkive-
ringsplaner med lokala variationer, men arkiveringsplanerna inskränker sig i de
allra flesta fall till de lagstadgade tio åren. Då projekten är slutförda ska de pro-
jektansvariga städa ur sina pärmar för arkivering. Personen jag talade med anser
att det för framtiden intressantaste är att bevara ritningar, men Skanska bevarar
bara ritningar till de byggnader som är byggda och utvecklade och som förvaltas
av Skanska självt (Skanska är, i likhet med Riksbyggen, en stor fastighetsförvalta-
re). I 80 procent av fallen ritas inte byggnaderna av anställda inom Skanska utan
av konsulter och då anser inte företaget att det åligger entreprenadföretaget, alltså
i detta fallet Skanska, att svara för bevarandet, utan det ansvaret befinner sig hos
dem som utfört ritningen. Tidigare bevarade kommunernas byggnadsnämnder i
större utsträckning ritningar över det som byggdes inom kommunen än vad som
görs idag. Alltså var behovet av bevarande för framtidsändamål mindre då, och de
tankar som föddes under denna tid lever kvar inom företaget.121

De uppgifter som lämnades i intervjun överensstämmer till stor del med de
uppgifter som lämnades i enkäten. Enligt denna arkiverar bolaget Skanska Kon-
sulter, med adress i Malmö, ingenting längre än tio år, annat än ritningar på egna
fastigheter. Skanska AB, med adress i Stockholmstrakten, däremot anger att de
sparar protokoll, delar av huvudbokföring, bilder/foton, historik/jubileumsskrifter
samt övriga interna publikationer längre än tio år. De anger dock att plats inte
finns för förvaring längre än tio år och att inte heller några fastställda rutiner för
arkivering finns.

Telefonintervju med chefsjurist på JM Bygg
På JM bygg finns fastställda arkiveringsrutiner, som handlar om vem som är an-
svarig för att en viss handling arkiveras och för hur lång tid. Detta kunde en
chefsjurist på JM Bygg, som jag kontaktade per telefon, avslöja, men det handlar,

1 2 0  Telefonintervju 2010-03-09 med en kvalitetsansvarig på Riksbyggen i Linköping.
1 2 1  Telefonintervju 2010-03-17 med en arkivansvarig på Skanska i Malmö.
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så vitt han vet, i stort bara om att handlingarna arkiveras för lagstadgad tid. Han
sade att alla handlingar lever sitt liv under projektens gång och att det inte finns
något utrymme för att arkivera den enorma mängd handlingar som företaget av-
sätter. På min fråga om huruvida tankar på framtida forskning och kulturarvet lig-
ger bakom företagets arkivplaner blev han något betänksam. Han erkände att han
inte hört eller läst några uttalade tankar på att dessa ändamål skulle ha beaktats vid
utformandet av arkivpolicyn och tillade att det är lätt att man blir ”närsynt”. Det är
mycket lättare att nu veta vilka dokument som är intressanta för oss att läsa gäl-
lande exempelvis industrialismens utveckling på artonhundratalet, än att nu veta
vilka av de dokument som produceras som kommer att vara av intresse om hundra
år. Härvid överensstämmer hans åsikter väl med vad som sades i utredningen av år
1982, att framtida forsknings behov svårligen låter sig förutses idag (se sidan 9 i
avsnittet Riksarkivets utredning 1978–1984). Lite självkritiskt påpekade han vida-
re att byggbranschen ofta stolt säger att vi bygger samhället, det vi bygger nu står
kvar om hundra år, men att den inte tänker på att bevara ritningar och byggplaner,
som ju egentligen självklart kommer att vara av intresse för den som vill studera
historien bakom byggnaderna122.

Jag frågade visserligen inte om det fanns några arkivarier anställda på företa-
get, men eftersom jag vid min kontakt med företagets växel tydligt framlade att
mitt ärende handlade om företagets arkiverande och att jag blev hänvisad till två
andra personer innan jag kom fram till den som någorlunda ansåg sig kunna be-
svara mina frågor tycker jag mig kunna dra slutsatsen att så inte är fallet. Hade en
arkivarie funnits torde växeln eller någon av dem jag kom i kontakt med ha hänvi-
sat mig till denne.

Det förefaller alltså som att inte JM Bygg egentligen bevarar någonting utöver
det som lagen föreskriver. Detta överensstämmer ganska väl med vad företaget
angav i enkäten 1988. Där sades protokoll, bilder/foton, historik/jubileumsskrifter
och övriga interna publikationer vara de enda handlingstyper som bevaras mer än
tio år, och det anges inte hur mycket längre än tio år de bevaras.

Intervjuundersökningens resultat
Sammanfattningsvis verkar de företag på vilka jag intervjuat arkivansvariga till
stor del ganska ovilliga att bevara mycket mer än lagen kräver, alltså bevarande av
vissa handlingar i som mest tio år. Den största bevarandeviljan fanns på Riksbyg-
gen, som föreföll ha någon form av bevarandestrategi av nivå 3. De andra två får
nog sägas ligga på bevarandenivå 2. Kulturarvs- och forskningstänkandet stod inte
särskilt högt i kurs, vilket överensstämmer ganska väl med vad forskningen säger
om företag i allmänhet. Det krassa ekonomiska tänkandet och den enormt stora
handlingsproduktionen medför att man inte bevarar mer än man tror att man mås-
te. Att ett av tre intervjuade företag hade en mer utarbetad bevarandeplan kan ju

1 2 2  Telefonintervju 2010-04-01 med en chefsjurist vid JM Bygg.
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ses som uppmuntrande, men eftersom intervjumaterialet är så litet kan man natur-
ligtvis inte dra några statistiska slutsatser av detta.
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Slutdiskussion

Bevarandeviljan i företagen

Som nämnts i inledningens kapitel om bevarandesituationen idag är det en för-
svinnande liten del av företagsarkiven som bevaras. För trettio år sedan var det be-
räknade beståndet av handlingar i företagen 336 hyllmil med en tillväxt av 16
hyllmil per år. Alltså skulle det i nuläget finnas över 800 hyllmil handlingar på fö-
retagen. Det på arkivinstitution bevarade beståndet inskränker sig till 100 000
hyllmeter, det vill säga 10 hyllmil, alltså 1,25 procent av den totala mängden
handlingar och mindre än vad som produceras varje år.

Byggbranschen tillhör alltså inte den del av företagsvärlden i Sverige som tar
mest ansvar för att bevara sina arkiv och Sverige i sin tur har mycket att lära av
andra länder, inte minst sina grannar, vad gäller att uppmuntra sina företag till att
bevara bättre. Sverige tillhör visserligen inte bottenligan vad gäller bevarande,
men det finns också åtskilliga länder som är bättre, vilket framgår av de interna-
tionella utblickar som gjorts, inte minst i ICA-rapporten av år 2004 (se avsnittet
En internationell utblick, sidan 13 och framåt). Men man kan också fråga sig hur
mycket sämre det är i Sverige än i, till exempel Danmark. Det är helt klart att den
danska satsningen från statsmakterna är större än den svenska, men Centrum för
Näringslivshistoria i Sverige, som bygger på privata initiativ innehåller faktiskt
fler hyllmeter företagshandlingar än statliga Erhvervsarkivet i Danmark. Detta bör
dock ställas i relation till att Sverige befolkningsmässigt är betydligt större än
Danmark. Dessutom har Erhvervsarkivet tyngdpunkten lagd på handlingar äldre
än sextio år och torde därför missa stora delar av den stora ökningen av handlings-
mängd som skett i företagen sedan dess. Läget för bevarande av företagshandling-
ar är alltså kanske bättre i Danmark, men inte så mycket bättre som man vid en
hastig blick skulle kunnat tro.

Min studie visar alltså att byggföretagens attityd till bevarande definitivt inte
är bättre än i den svenska företagsvärlden i stort. Det arkivmässiga tänkandet står
lågt i kurs och i den mån man bevarar utöver vad lagen kräver eller vad företaget
självt behöver för sitt interna arbete så sker detta ganska planlöst och utan arkiv-
mässigt tänkande. Inga genomtänkta bevarandestrategier kan skönjas i materialet,
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utom möjligen praxis att gallra verifikationer. Byggföretagens stora betydelse för
kulturarvet i egenskap av skapare av de byggnader som kommer att utgöra vårt
kulturarv, förefaller inte medföra någon utökad ansvarskänsla från företagens sida.
Ett undantag från detta kan dock sägas vara arkivbildarna för de två största arki-
ven i studien, Olle Engkvist och Anders Diös. Dessa båda byggherrar började sina
verksamheter då 1900-talet ännu var ungt och i synnerhet Diös hade en stark för-
kärlek att dokumentera sin verksamhet, inte minst i form av en utgivning av ett
mycket stort antal böcker. Att byggherrar som Diös och Engkvist, vilka båda kom
från enkla förhållanden, ville lämna någonting mer efter sig än bara husen de låtit
bygga torde ligga i linje med tiden de levde i. De var stolta över det de gjort och
även om de inte tänkte arkivmässigt så ledde deras vilja att bevara till att arkivali-
er kom att finnas kvar för framtiden.

Resultatet att byggbranschen bevarar i mindre utsträckning än andra branscher
var något som förvånade mig. Att kartor/ritningar var den handlingstyp där skill-
naden var störst var ännu mer förvånande. Men troligtvis är byggbranschen en av
de branscher som producerar mest ritningar och alltså en bransch där gallring av
dessa skulle ge störst resultat. De fastigheter som byggföretagen själva förvaltar
förefaller de spara ritningarna på, men vad gäller ritningar på byggnader som nå-
gon annan beställt verkar byggbranschen anse att det är beställarens ensak att be-
vara ritningarna. I intervju framkom också att i det fall ritningarna utförts av kon-
sulter kan det komma an på dessa att bevara dem. Men återigen kan vi konstatera
att kulturarvsfrågan, även om intervjuerna tyder på att den finns med någonstans i
de arkivansvarigas medvetenhet, skjuts i bakgrunden för de ekonomiska realiteterna.

Materialens trovärdighet

Arkivmaterialet och enkätmaterialet gav helt olika bilder av vad byggföretagen
bevarar. Vad ska man då tro på? Det är ju helt klart att det som finns bevarat i arki-
ven är det som finns bevarat i arkiven. I den mån arkivansvariga på företag har
ambitioner att bevara i en viss utsträckning men det inte avspeglas i arkiven så
uppnår de uppenbarligen inte sina mål. Å andra sidan visar enkäten vad man an-
såg sig bevara 1988, men arkiven visar vad som bevarats under olika tidsepoker.
Ett aber i sammanhanget är också att enkäten dras med vissa trovärdighetspro-
blem. För det första kan den visa en mer positiv bild av verkligheten än den sanna,
eftersom bortfallet, som vi tyvärr inte vet någonting säkert om, sannolikt påverkar
resultatet positivt. Det är alltså troligen de minst arkivintresserade företagen som
inte besvarat enkäten. Detta påverkar dock inte den aktuella frågan, nämligen vad
som bevaras. Det kan emellertid trovärdighetsproblem nummer två göra, nämli-
gen det faktum att samma företag vid olika tillfällen besvarat enkäten olika. Detta
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gör att man måste sätta mindre tilltro till svaren på vad som bevarats, eftersom ty-
värr de arkivansvariga på företagen uppenbarligen inte har full kontroll på detta.

Arkivmaterialens trovärdighet som källa för kunskap om hur byggföretagens
arkiveringsstrategier ser ut har också sina brister, eftersom de inte ger några indi-
kationer på att några sådana finns. Arkiven förefaller till stor del vara arkiverade
efter principen ”allt eller inget” och det förefaller som om arkiven med få undan-
tag varit totalt oordnade vid leverans till arkivinstitution, vilket även detta är ett
tecken på bristande strategier för bevarande.

Materialets ålder och företagets storlek

Att, som forskningen påstår, det mesta av arkivmaterialet från tiden före 1900
skulle vara försvunnet märktes bara delvis i mitt material. Så många som sex av
tjugofem arkiv, det vill säga nästan en fjärdedel innehöll sådant material. Dess-
utom var det fem av dem som innehöll uteslutande sådant material och ett som
sträckte sig ett tiotal år in på 1900-talet. Omfånget av dessa arkiv var dock blyg-
samt, endast sammanlagt ungefär två och en halv hyllmeter, varav ett av arkiven
ensamt svarade för ett och ett halvt. Så även om det bland de undersökta arkiven
var en stor andel som innehöll gammalt material utgjorde dessas arkivmaterial
inte någon stor andel av det totala arkivmaterialet, även om ett av dem var bland
de sju största. Dessutom kan man konstatera att inget arkiv innehöll material från
byggverksamhet före 1850. Dock bör man hålla i minne att mängden producerade
handlingar ökat lavinartat under 1900-talet, vilket gör att ju färskare ett arkiv är,
desto fler handlingar bör det innehålla. Att de äldre arkiven är mindre omfattande
är alltså helt naturligt. Att modernare material inte hittat fram till arkivinstitutio-
nerna ännu är även det ett faktum som inte är helt förvånande. Att större delen av
det material som bevarats är från tiden mellan 1920-talet och 1960-talet torde där-
för vara ett resultat som ligger i linje med vad man kunde förvänta sig.

Att det i första hand är storföretag som bevarar bekräftas till stor del av min
undersökning. Enkäten gav ett klart samband mellan företagets storlek och dess
bevarandevilja. Av arkivmaterialet kunde man i förstone få en annan bild, ty så
vitt jag kunnat bedöma var det bara två av de tjugofem arkiven som hamnat på ar-
kivinstitution som var större bolag, nämligen Engkvist och Diös. Å andra sidan ut-
gör materialet från dessa två arkiv en bra bit över 90 procent av det totala arkiv-
materialet, så även om tesen i detta fall inte stämmer med avseende på antalet ar-
kiv, så stämmer den med avseende på antalet arkivhandlingar.

Vid undersökande av bevarande utifrån arkivmaterialet respektive enkätmate-
rialet måste man hålla i minnet att arkivmaterialet ger en uppfattning av både om-
fång av materialet och mängden handlingstyper som arkiverats, men att enkäten
inte säger någonting alls om omfånget på det bevarade materialet. Det enda som
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enkätmaterialet säger någonting om är alltså viljan att arkivera olika handlingstyp-
er. Men eftersom studiet av arkivmaterialet gav att ett visst samband finns mellan
mängden bevarade handlingstyper och mängden bevarat material så ger detta att
de företag som anger att de sparar fler handlingstyper troligtvis också lämnar efter
sig en större mängd handlingar.

Materialet som studerats ger inte någon anledning att förmoda att genomtänk-
ta bevarandeprinciper varit vägledande. Att tyska objektiva bevarandekriterier,
makrovärderingsprinciper enligt Mintzbergs organisationsprinciper eller statistis-
ka urvalsprinciper på något sätt funnits i arkivbildarnas tankar förefaller alltså inte
vara fallet. Inte ens Schellenbergska tankar om sekundärt värde verkar ha varit
vägledande. I den mån några arkivteoretiska tankar funnits vid arkivbildandet fö-
refaller de ha varit rent jenkinsonska: arkivbildaren bestämmer helt och hållet
själv vad som ska bevaras (se Teorier och praxis kring bevarande och gallring, si-
dorna 10–13).

Några funderingar och slutord

Det är givet att den som intresserar sig för vad företagen lämnar efter sig är oer-
hört besviken på dem som gallrar bort i stort sett allt och känner stor tacksamhet
gentemot dem som sparat i stort sett allt. Men en förutsättning för att man ska
kunna få ut någonting ur sådana stora totalt oordnade arkiv som de som Olle Eng-
kvist lämnat efter sig är ju faktiskt att de är få. Ponera att alla tjugofem studerade
byggarkiv hade bestått av tusentals volymer totalt osorterade handlingar. Ingen
hade haft tid att ordna och förteckna dem, och deras värde för en undersökning
som denna hade varit litet. Naturligtvis kan man invända att ett oordnat arkiv är
vida bättre än inget arkiv alls, men det stora värdet för kulturarvet torde ligga i att
det funnes ett större antal välordnade och välförtecknade arkiv som gallrats enligt
goda principer.

Min studies deprimerande resultat är alltså att byggindustrin inte inser vilken
betydelse den har för kulturarvet, och att den därmed inte heller tar ansvar för att
bevara de spår den lämnar efter sig, annat än de påtagliga spår som utgörs av själ-
va byggnaderna. Den tid är över då byggbranschen styrdes av byggherrar som
uppfostrats till att se sitt värv som ett skapande av värde för alla. Det krassa strikt
ekonomiska tänkande som genomsyrar, inte bara våra företag, utan hela vårt sam-
hälle, gör att sådana hänsyn som forskning och kulturarv lätt får stryka på foten.
Attityder av typen, gärna kulturarv, bara jag slipper betala, känns som alltför
vanliga.

De krafter som verkar för en bättre arkivhållning bland företagen är visserli-
gen entusiastiska men dessvärre resurssvaga. Att Riksarkivets betänkande av år
1984, som presenterades i inledningen, inte gav något som helst resultat pekar på

60



statsmakternas totala ointresse för den del av kulturarvet som utgörs av företagens
arkiv.

Byggföretagens arkiv är alltså dåligt bevarade, vilket inte hindrar att de arkiv
som trots allt är bevarade innehåller ett mycket intressant material ur vilket säker-
ligen många intressanta aspekter på den del av vårt gemensamma kulturarv som
utgörs av det vi bygger i vårt samhälle kan framforskas. Det är bara att hoppas på
att arkivvärnarna kan vända det tämligen kompakta ointresse för bevarande som
härskar i företagen, inte minst i byggföretagen, till ett, åtminstone ljumt, intresse.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att försöka utröna hur bevarandet ser ut inom den för
kulturarvet viktiga byggbranschen. Det handlar alltså om hur mycket som bevaras,
ifall det finns någon uttalad strategi eller inarbetad praxis om man väljer att väga
in handlingarnas potentiella värde för kulturarvet. Med andra ord är frågeställ-
ningen vilka spår denna bransch avsätter i arkiven och om dessa spår lämnas på
ett genomtänkt sätt eller om det till stor del är slumpen som styr vad som i efter-
hand går att spåra av samhällets byggprocesser.

I sökande efter svar på dessa frågor har tjugofem arkiv studerats i första hand
genom sina arkivförteckningar, med avseende på volym, innehåll och materialets
ålder. Vidare har en enkät om företags arkiveringsvanor, genomförd av Riksarki-
vet och SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv) analyserats genom att de fyrtiofem
enkätsvar som kommit från företag inom byggbranschen behandlats och jämförts
med ett tvärsnitt av hela enkätmaterialet. Slutligen har ett fåtal intervjuer gjorts
med några arkivansvariga vid större byggföretag. Dessa handlade om huruvida
centrala arkiveringsrutiner och arkiveringsprinciper finns, vem som upprättar dem
och om kulturarvsfrågans eventuella påverkan av arkiverandet.

Resultatet av denna studie är ganska nedslående. Viljan att bevara sina arkiv
för framtiden, som är liten inom företag i allmänhet, visade sig vara än mindre i
byggföretagen. I arkiven gick det inte att se några tecken på medvetet bevarande
för framtiden, vare sig med tanke på framtida forskning eller på kulturarvet. Hos
byggmästare som startade sin verksamhet i början på 1900-talet kunde man skönja
en vilja att bevara, men det handlade där inte om ett genomtänkt bevarande av
gallrade arkiv utan mer om en motvilja att slänga någonting. Omfånget på byggar-
kiven var i de flesta fall mycket litet och innehållet gav inte fog för antagande av
att genomtänkta strategier skulle ha legat bakom.

Enkäten visade tydligt att bevarandegraden var lägre i byggföretagen än i fö-
retag i allmänhet. De rekommendationer som finns från arkivvårdarhåll med an-
knytning till företagsvärlden förefaller till stor del klinga ohörda. Intervjuerna gav
en aningen ljusare bild i och med att ett av tre intervjuade företag hade väl utarbe-
tade arkiveringsplaner där ett antal handlingstyper sades bevaras utan tidsgräns.
Som helhet förefaller dock branschen ovillig att arkivera i större utsträckning än
lagen och företagets omedelbara behov kräver.

62



Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

Arkivförteckningar

Bromma, Centrum för Näringslivshistoria
AB Rationell Byggnadsproduktion (Referenskod SE/AB013/CFN_7185).
Byggmästare E N Rosenkrantz (Referenskod SE/AB013/CFN_7402).
Byggmästare E W Berggren (Referenskod SE/AB013/CFN_7403).
Bygg-Olebas arkiv.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästares arkiv.

Eskilstuna, Stadsarkivet
Byggmästare Göte Eriksson, Eskilstuna.

Umeå, Folkrörelsearkivet, Västerbotten
Umeå Byggnadsaktiebolag (Arkivförteckning nr 1312).

Oförtecknade arkiv

Bonäs Bygdegård
Privat arkiv efter byggmästare Anders Diös.

Bromma, Centrum för Näringslivshistoria
Byggmästare Alfred Johanson, eftr. G Rydelius (Referenskod

SE/AB013/CFN_19).
Byggnadsfirman Erik Dahl AB, Stockholm (Referenskod SE/AB013/CFN_7409).

Landsarkivet i Lund
Rosenlunds Byggnads AB i Malmö arkiv (Referenskod SE/LLA/30720).

63



Skellefteå, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skellefteådepån
Byggnads AB Facktjänst i Skellefteå.

Övrigt otryckt material

Riksarkivet
Enkät 1988 till Riksarkivets Nationalregister över enskilda arkiv.

I uppsatsförfattarens ägo
Anteckningar från intervju 2010-03-09 med en arkivansvarig på Riksbyggen i

Uppsala.
Anteckningar från telefonintervju 2010-03-09 med en kvalitetsansvarig på Riks-

byggen i Linköping.
Anteckningar från telefonintervju 2010-03-17 med en arkivansvarig på Skanska i

Malmö.
Anteckningar från telefonintervju 2010-04-01 med en chefsjurist vid JM Bygg.

Tryckt material

Arkivförteckningar på webben (NAD)
Albert Bengtsson Byggnads AB URL: http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?

id=bc71578e-4f15-4363-a0af-84aeafb6d428&s=Siv/ [2009-11-12].
Alfred Bengtssons byggfirma. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?

id=cbf002c5-14da-11d6-81b2-00d0b73e7a8b&s=Balder/ [2009-11-12].
Anders Diös AB. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?id=9446c326-

49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&s=Balder/ [2009-11-12].
Byggmästare Lars Jönsson, Jönköping. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index-

.aspx?id=f4f9a3a8-e89c-11d4-bbc7-00d0b73e7a8b&s=Balder/ [2009-11-12].
Byggnadsaktiebolaget Fosema. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?

id=659a5ff0-85e4-4dfc-b7f7-b642a34441dd&s=Siv/ [2009-11-12].
Byggnadsfirman Adolf Nebelong & c:o. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index-

.aspx?id=f36e175a-c66b-4d09-94f7-45baa666067b&s=Balder/ [2009-11-12].
Byggnadsfirman Birger Jonsson, Lundby. URL: http://www.nad.ra.se/archive_in-

dex.aspx?id=881f99e7-b3b2-43cb-a9dd-4d47a54597f7&s=Siv/ [2009-11-12].
Byggnadsfirman Lars Hansson, Göteborg. URL: http://www.nad.ra.se/archive_in-

dex.aspx?id=37ea205a-71d4-414d-94cf-39944a1742b7&s=Siv/ [2009-11-12].
GB Bygg AB, Helsingborg. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?

id=7ceef083-0bbe-464a-b1e8-79db1564ad1c&s=Siv/ [2009-11-12].

64



Gotlands AB Byggtjänst. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?id=cb-
f002ce-14da-11d6-81b2-00d0b73e7a8b&s=Balder/ [2009-11-12].

Göran Bengtssons Byggnads AB, Råå. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index-
.aspx?id=2250242b-d8d6-4674-9598-0f4eb9489f7c&s=Siv/ [2009-11-12].

Harry Karlssons Byggfirma, Lund. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index-
.aspx?id=0ce63840-ce0c-4152-825f-46beb8b1a098&s=Balder/ [2009-11-12].

O A Holmströms affärsarkiv, Sundsvall. URL: http://www.nad.ra.se/archive_index-
.aspx?id=5ba6ad84-0b90-11d7-81d6-00d0b73e7a8b&s=Balder/ [2009-11-12].

T G Karlsson Byggnads AB, Helsingborg. URL: http://www.nad.ra.se/archive_in-
dex.aspx?id=45b9d40e-a20d-403e-9904-e42f6e209d4c&s=Siv/ [2009-11-12].

Växjö Stad Byggnadsaktiebolaget S:t Sigfrid, Växjö. URL:
http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?id=079ff825-0e5b-4952-9f49-
2c9995ff649d&s=Siv/ [2009-11-12].

Övrigt tryckt material
Adamson, Rolf (1969), ”Några principiella synpunkter i fråga om gallring”, i Ar-

kiv, Samhälle och Forskning 1969, s. 21–32.
Arkiv för individ och miljö (1987), SOU 1987:38. Stockholm: Utbildningsdeparte-

mentet.
Arkivlag (1990:782) (2009), ändrad t.o.m. 2009:445. Stockholm: Kulturdeparte-

mentet.
Att bevara företagsarkiv (1982), Betänkande från RA DS U 1984:12. Stockholm:

Utbildningsdepartementet.
Bodin, Sven, Sahlén, Tom & Sjögren, Carina (2000), Dokumenthantering i före-

tag och organisationer: en kvalitetsfråga. Stockholm : Folkrörelsernas arkiv-
förbund.

Booms, Hans (1987), ”Society and the formation of a documentary heritage: issu-
es in the appraisal of archival sources”, i Archivaria; (24) Summer 87, s. 69–
107.

Business Archives in international Comparison, (2004). ICA, Section on Business
and Labour Archives.

Business Archives: studies on international practices (1983). München; Saur.
Cook, Michael (1999), The management of information from archives 2 uppl. Al-

dershot: Gower, cop.
Cook, Terry (2005), ”Macroappraisal in Theory and Practice: Origins, haracteris-

tics, and Implementation in Canada, 1950–2000”, i Archival Science, Volume
9, Numbers 2–4, s. 101–161.

Dahlström Rittsél, Eva (2005), ”Industriarv som kulturarv – Retorik och praktik i
industriminnesvården”, i Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kul-
turarvets förändringar, red: Peter Aronsson & Magdalena Hillström, Norrkö-

65



ping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet,
s. 170–180.

Deserno, Ineke (2009), ”The value of international business archives: the impor-
tance of the archives of multinational companies in shaping cultural identity”,
i Archival Science, Volume 9, s. 215–225.

Erhvervsarkivets i Århus (Danmark) webbplats. URL:
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/erhvervsarki-
vet/ [2010-02-18]

Fredriksson, Berndt (2004), ”Vad skall vi bevara?”, i Arkiv, samhälle och forsk-
ning 2003:2, s. 21–58.

Katz, Richard N. & Davis, Victoria A. (1993), ”The Impact of Automation Our
Corporate Memory”, i Corporate Archives and History, Red: Jones, Arnita A.
& Cantelon, Philip L., s. 115–126.

Kihlström, Leif, m.fl. (1986), Gallra Rätt. Stockholm: Näringslivets Arkivråd
(NLA).

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2007), ändrad: t.o.m. SFS 2007:1097,
Stockholm: Kulturdepartementet.

Lemieux, Victoria (1998), ”Applying Mintzberg’s Theories on Organizational
Configuration”, i Archvaria 46, s. 32–85.

Lenander Fällström, Anne-Marie (1986), ”Nordiska arkivdagar för företagsarkiv”,
i Arkiv, Samhälle och Forskning 1986, s. 104–109.

Lenander Fällström, Anne-Marie (1988), ”Forskningen behöver också företagsar-
kiven”, i Arkiv, Samhälle och Forskning 1988, s. 66–70.

Lenander Fällström, Anne-Marie. (1990), ”Företagsarkiven”, i Arkiv, Samhälle
och Forskning 1990, s. 59–69.

Ljunggren, Inger (1987), ”Arkivbildning i företag”, i Arkivvetenskapliga Studier
Samling 6. Red: Engström, S. m.fl. Uppsala: ULA.

Lundqvist, Lars (2007), ”Företagsarkivens status i ett nordiskt perspektiv”, i Ar-
kiv, Samhälle och Forskning 2007:2, s. 72–79.

Lundqvist, Lars (2009), ”Näringslivsarkiv i Sverige”, i Arkiv, Samhälle och
Forskning 2009:2. s. 21–30.

Mooney, Philip F. (1993), ”The Practice of History in Corporate America: Busi-
ness Archives in the United States”, i Corporate Archives and History. Red:
Jones, Arnita A. & Cantelon, Philip L., s. 9–20.

Pemberton, Pennie (1993), ”Arrangements and Description of Business
Archives”, i Corporate Archives and History, Red: Jones, Arnita A. & Cantel-
on, Philip L., s. 81–90.

Raab, Carl Michael (2002), ”Näringslivsarkiven i Sverige”, i Vardagsslit och Fö-
retagsvinst – Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2002. Stockholm:
Riksarkivet, s. 18–26.

66



Riksantikvarieämbetets webbplats. URL: http://www.raa.se/cms/extern/kultur-
arv.html [2010-02-24]

Rodell, Magnus (2005), ”Teknikens heroer: pansarskepp och ångturbiner som ett
svenskt kulturarv”, i Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturar-
vets förändringar, red: Peter Aronsson & Magdalena Hillström, Norrköping:
Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet,
s. 111–120.

Smith, David R. (1993), ”An Historical look on Business Archives”, i Corporate
Archives and History. Red: Jones, Arnita A. & Cantelon, Philip L., s. 127–134.

Staunstrup, Pontus (2002), ”Föreningen Stockholms Företagsminnen – Att bevara
och presentera näringslivets historia”, i Vardagsslit och Företagsvinst – Års-
bok för Riksarkivet och Landsarkiven 2002. Stockholm: Riksarkivet, s. 27–41.

Ulfsparre, Anna Christina (1995), ”Företagsarkiven och forskningen”, i Aspekter
på näringslivets historia. Red: Sjögren, Hans. Stockholm: Institutet för eko-
nomisk historisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, s. 19–32.

Ulfsparre, Anna Christina (2002), ”Företagsarkiven – problembarn eller värsting-
ar”, i Vardagsslit och Företagsvinst – Årsbok för Riksarkivet och Landsarki-
ven 2002. Stockholm: Riksarkivet, s. 11–17.

Van Camp, Anne (1993), ”Access Policies for Corporate Archives”, i Corporate
Archives and History. Red: Jones, Arnita A: & Cantelon, Philip L., Malabar,
s. 77–80.

Welander, Lars-Olof (1993), ”Konferens i Riksarkivet om företagen och deras ar-
kiv”, i Arkiv, Samhälle och Forskning 1993:2, s. 51–54.

Vem är det: svensk biografisk handbok 1969 (1968), Stockholm: Norstedt.
Öppenhet och minne – Arkivens roll i samhället (1988), Betänkande av arkivut-

redningen , SOU 1988:11. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

67



Bilagor

Bilaga 1: Tabeller

Nedan följer ett antal resultat i tabellform. Jag har valt att inte lägga in dem i den
löpande texten, eftersom flera av dem är så stora att de skulle störa textens över-
skådlighet.

68



Tabell 1. Lista över arkivmaterialets ålder i de undersökta arkiven sorterade efter äldsta datering
(i vissa fall med gammalt material från andra arkivbildare borträknat) och indelade i kategorier,
där kategori 1 är material från 1800-talet, kategori 2 är material från 1900–1949 (±5 år), katego-
ri 3 är material från 1950–1974 (±5 år) och kategori 4 är material från 1975–1999 (±5 år).

Arkiv tidspann 1 2 3 4
Byggm. Lars Jönsson, Jönköping 1857–1902 X

Byggmästare Göte Eriksson, Eskilstuna 1866–1968 X X X

O A Holmströms affärsarkiv 1880–1881 X

Byggnadsfirman Erik Dahl AB 1880–90-t. X

Byggnadsfirman Adolf Nebelong & c:o 1883–1886 X

Byggmästare E N Rosencrantz 1883–1891 X

Byggmästare E W Berggren 1887–1912 X X

Umeå Byggnadsaktiebolag 1898–1968 X X

Byggmästare Alfred Johansson 1900–1928? X

Byggnadsfirman Lars Hansson 1901–1953 X

Rosenlunds Byggnads AB i Malmö 1910–1938 X

Växjö Stad Byggnads AB S:t Sigfrid 1917–1939 X

Göran Bengtssons Byggnads AB 1917–1992 X X X

Byggmästare Olle Engqvist 1918–1979 X X

Anders Diös AB 1922–1979 X X

Alfred Bengtssons byggfirma 1935–1946 X

AB Rationell Byggnadsproduktion 1944–1973 X X

Byggnadsaktiebolaget Fosema 1949–1975 X

Gotlands AB Byggtjänst 1950–1962 X

Byggnadsf. Birger Jonsson, Lundby 1958–1981 X X

Byggnads AB Facktjänst i Skellefteå 1965–1968 X

Harry Karlssons Byggfirma 1970–1992 X

TG Karlssons Byggnads AB 1987–1992 X

Albert Bengtsson Byggnads AB 1988–1992 X

G B Bygg AB 1992–1994 X

Källa: De undersökta arkivens förteckningar.
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Tabell 2. Antal hyllmeter och antal volymer i de undersökta arkiven.

Arkiv ant. hm ant. vol.

G B Bygg AB, Helsingborg 0,06 1

Albert Bengtsson Byggnads AB (Laholm) 0,06 1

Byggnadsfirman Adolf Nebelong & c:o (Malmö)1 2 3 0,1 1

Rosenlunds Byggnads AB i Malmö 0,1 1

Byggmästare Göte Eriksson, Eskilstuna 1

Byggnads AB Facktjänst i Skellefteå 1

AB Rationell Byggnadsproduktion 1

O A Holmströms affärsarkiv, Sundsvall 0,3 2

Gotlands AB Byggtjänst (Visby) 0,4 2

Byggmästare E N Rosencrantz 3

Alfred Bengtssons byggfirma (Visby) 0,2 4

Byggnadsfirman Birger Jonsson, Lundby 5

Byggnadsaktiebolaget Fosema (Växjö) 5

Byggmästare E W Berggren 6

Växjö Stad Byggnads AB S:t Sigfrid, Växjö 7

Byggmästare Lars Jönsson, Jönköping 0,3 10

TG Karlssons Byggnads AB, Helsingborg 0,35 10

Byggnadsfirman Lars Hansson, Göteborg 0,48 13

Byggnadsfirman Erik Dahl AB, Stockholm 1,5

Byggmästare Alfred Johansson, Stockholm 3

Umeå Byggnadsaktiebolag 0,7 48

Göran Bengtssons Byggnads AB, Råå 8 112

Harry Karlssons Byggfirma, Lund 16

Anders Diös AB 65 8621 2 4

Byggmästare Olle Engqvist, Stockholm > 10 000

Källa: Nationella arkivdatabasen (NAD.)

1 2 3 I de fall då företagets sätesort inte klart framgår av förteckningen har jag satt förmodad sätesort inom pa-
rentes, i den mån sådan förmodan kunnat göras.
1 2 4 Siffrorna gäller innan merparten av ritningar avlägsnats för planing. Utan dessa (planade ritningar är det
svårt att beräkna hyllmeter för) blev hyllmetertalet 43 och volymantalet 685.
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Tabell 3.Medelvolymstorlek i cm.

Arkiv hcm/vol

G B Bygg AB, Helsingborg 6

Albert Bengtsson Byggnads AB (Laholm) 6

O A Holmströms affärsarkiv, Sundsvall 15

Byggnadsfirman Adolf Nebelong & c:o (Malmö) 10

Rosenlunds Byggnads AB i Malmö 10

Gotlands AB Byggtjänst (Visby) 20

Alfred Bengtssons byggfirma (Visby) 5

Byggmästare Lars Jönsson, Jönköping 3

TG Karlssons Byggnads AB, Helsingborg 3,5

Byggnadsfirman Lars Hansson, Göteborg 3,7

Göran Bengtssons Byggnads AB, Råå 7,1

Umeå Byggnads AB 1,5

Anders Diös AB 7,6

Källa: Egna beräkningar ur tabell 1, ovan.

Tabell 4. Skattat omfång av arkiv utan hyllmetertal.

Arkiv skattat ant. hm

Byggmästare Göte Eriksson, Eskilstuna 0,05

Byggnads AB Facktjänst i Skellefteå 0,05

AB Rationell Byggnadsproduktion 0,05

Byggmästare E N Rosencrantz 0,15

Byggnadsfirman Birger Jonsson, Lundby 0,25

Byggnadsaktiebolaget Fosema (Växjö) 0,25

Byggmästare E W Berggren 0,3

Växjö Stad Byggnads AB S:t Sigfrid, Växjö 0,35

Byggmästare Olle Engqvist, Stockholm    > 500

Källa: Egna beräkningar ur tabell 1, ovan

Tabell 5. Skattat antal volymer i de oförtecknade arkiven.

Arkiv skattat ant. vol.

Byggnadsfirman Erik Dahl AB, Stockholm 30

Byggmästare Alfred Johansson, Stockholm 60

Harry Karlssons Byggfirma, Lund 320

Källa: Egna beräkningar ur tabell 1, ovan.
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Tabell 6. Antal hyllmeter och antal volymer i de undersökta arkiven. Skattade siffror kursiverade.
Tabellen är en sammanställning av tabellerna 2, 4 och 5.

Arkiv ant. hm ant. vol.

Byggmästare Göte Eriksson, Eskilstuna 0,05 1

Byggnads AB Facktjänst i Skellefteå 0,05 1

AB Rationell Byggnadsproduktion 0,05 1

G B Bygg AB, Helsingborg 0,06 1

Albert Bengtsson Byggnads AB (Laholm) 0,06 1

Byggnadsfirman Adolf Nebelong & c:o (Malmö) 0,1 1

Rosenlunds Byggnads AB i Malmö 0,1 1

Byggmästare E N Rosencrantz 0,15 3

Alfred Bengtssons byggfirma (Visby) 0,2 4

Byggnadsfirman Birger Jonsson, Lundby 0,25 5

Byggnadsaktiebolaget Fosema (Växjö) 0,25 5

O A Holmströms affärsarkiv, Sundsvall 0,3 2

Byggmästare E W Berggren 0,3 6

Byggmästare Lars Jönsson, Jönköping 0,3 10

Växjö Stad Byggnads AB S:t Sigfrid, Växjö 0,35 7

TG Karlssons Byggnads AB, Helsingborg 0,35 10

Gotlands AB Byggtjänst (Visby) 0,4 2

Byggnadsfirman Lars Hansson, Göteborg 0,48 13

Umeå Byggnadsaktiebolag 0,7 48

Byggnadsfirman Erik Dahl AB, Stockholm 1,5 30

Byggmästare Alfred Johansson, Stockholm 3 60

Göran Bengtssons Byggnads AB, Råå  8 112

Harry Karlssons Byggfirma, Lund 16 320

Anders Diös AB 65 852

Byggmästare Olle Engqvist, Stockholm  > 500 > 10 000

Källa: Nationella arkivdatabasen (NAD) samt egna beräkningar.
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Tabell 7. Antal arkiv bland de undersökta arkiven som avsatt material under de rubriker som an-
gavs i enkäten.

1 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 7

2 Personal- och löneförteckningar 6

3 Korrespondens 10

4 Huvudbokföring 18

5 Statistik 3

6 Forsknings- och utvecklingshandlingar

7 Ritningar 12

8 Bilder/foton 5

9 Historik/jubileumsskrifter 3

10 Övriga interna publikationer 5

11 Övrigt 16

Källa: De undersökta arkivens förteckningar.

Tabell 8. Trender i bevarande av de fem oftast bevarade handlingsslagen i materialet, sett med en
uppdelning av arkivmaterialet i fyra respektive två åldergrupper.

Handlingsslag Trend vid fyra kategorier Trend vid två kategorier

1 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll

Ingen

0/6->5/12->5/10->2/6

Ökande

5/17->6/14

2 Personal- och löneförteckningar

Minskande

3/6->4/12->3/10->1/6

Minskande

6/17->3/14

3 Korrespondens

Ingen

2/7->6/12->4/10->3/6

Minskande

8/17->6/14

4 Huvudbokföring

Minskande

5/7->10/12->6/10->3/5

Minskande

14/17->8/14

7 Ritningar

Ingen

3/6->7/12->6/10->3/6

Ingen

8/17->7/14

Källa: De undersökta arkivens förteckningar.
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Tabell 9. Antal byggföretag som enligt enkäten arkiverar respektive handlingsslag mer än tio år
om det bortses från svaren på ”ungefärlig tidsperiod”.

Handlingsslag arkiveras ej arkiveras  ej svar

1 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll  7 35 2

2 Personal- och löneförteckningar 17 26 1

3 Korrespondens 27 15 2

4 Huvudbokföring 25 17 2

5 Statistik 27 12 5

6 Forsknings- och utvecklingshandlingar 21 13 10

7 Ritningar 20 21 3

8 Bilder/foton  9 30 5

9 Historik/jubileumsskrifter 11 25 7

10 Övriga interna publikationer 20 15 9

11 Övrigt 12  5 28

Källa: SAF:s och Riksarkivets enkät om företagsarkiv.

Tabell 10. Handlingsslag som arkiveras mer än tio år om varje angiven ”ungefärlig tidsperiod”
under eller lika med tio år tolkas bokstavligt.

Handlingsslag arkiveras ej

eller ≤ 10 år

arkiveras 

> 10 år

ej svar

1 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 11 31 2

2 Personal- och löneförteckningar 24 19 1

3 Korrespondens 33 9 2

4 Huvudbokföring 31 11 2

5 Statistik 32 7 5

6 Forsknings- och utvecklingshandlingar 22 12 10

7 Ritningar 22 19 3

8 Bilder/foton 10 29 5

9 Historik/jubileumsskrifter 11 25 8

10 Övriga interna publikationer 20 15 9

11 Övrigt 13 4 28

Källa: SAF:s och Riksarkivets enkät om företagsarkiv.
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Tabell 11. Andelen företag som arkiverar olika handlingstyper enligt SAF:s och Riksarkivets enkät
och enligt bevarade arkiv och i arkivmaterialet.

Handlingsslag arkiveras enl.

enkät, tolkn. 1

arkiveras enl.

enkät, tolkn. 2

 arkiveras

i materialet

1 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 80% 70% 28%

2 Personal- och löneförteckningar 59% 43% 24%

3 Korrespondens 34% 20% 40%

4 Huvudbokföring 39% 25% 72%

5 Statistik 27% 16% 12%

6 Forsknings- och utvecklingshandlingar 30% 27% 0%

7 Ritningar 48% 43% 48%

8 Bilder/foton 68% 66% 20%

9 Historik/jubileumsskrifter 57% 57% 12%

10 Övriga interna publikationer 34% 34% 20%

11 Övrigt 11% 9% 64%

Källa: SAF:s och Riksarkivets enkät om företagsarkiv och de undersökta arkivens förteckningar.

Tabell 12.Enkätsvaren i byggbranschen jämfört ett statistiskt urval av hela materialet.

svar

hela

svar

bygg

ja

hela

ja

bygg

nej

hela

nej

bygg

1 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 98 % 96 % 88 % 78 % 10 % 18 %

2 Personal- och löneförteckningar 97 % 98 % 54 % 58 % 44 % 40 %

3 Korrespondens 95 % 96 % 40 % 33 % 55 % 62 %

4 Huvudbokföring 97 % 96 % 56 % 38 % 41 % 58 %

5 Statistik 95 % 89 % 36 % 27 % 59 % 62 %

6 Forsknings- och utvecklingshandlingar 80 % 78 % 44 % 29 % 36 % 49 %

7 Ritningar 90 % 93 % 67 % 47 % 23 % 47 %

8 Bilder, foton 91 % 89 % 63 % 67 % 28 % 22 %

9 Historik/jubileumsskrifter 90 % 84 % 66 % 60 % 23 % 24 %

10 Övriga interna publikationer 84 % 80 % 31 % 33 % 53 % 47 %

11 Övrigt 40 % 38 % 12 % 11% 29 % 27 %

Källa: SAF:s och Riksarkivets enkät om företagsarkiv.
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Bilaga 2: Formulär från SAF:s och Riksarkivets enkät om fö-
retagsarkiv 1988
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Bilaga 3: Lista över de företag inom byggbranschen som be-
svarat enkäten125

Asplunds Bygg AB, Örebro

Armerad Betong Vägförbättringar AB

Burman Björk Bygg AB, Luleå

Bjursells i Jönköping AB

Bloco AB

Bygg KB AB, Linköping

Byggnads AB Constructa, Danderyd

Byggnadsfirma Claesson & Anderzén, Kalmar

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Stockholm

Diös Bygg AB, Uppsala (två gånger, olika personer)

Egirs Bygg AB, Mjölby

Olaus Forsberg Bygg KB

Gråbo Bygg AB, Gråbo

Hallström och Nisser AB

Hjältevads-Hus AB

JCC (två gånger, samma person)

JM Byggnads och Fastighets AB, Stockholm

Arne Johnson Ing. Byrå AB

Kullenberg Förvaltnings AB

Kullenbergbyggen Gbg AB

Kullenbergbyggen Malmö AB

Åke Larson Byggare AB, Stockholm

Munkaljungby Väg och Bygg MVB AB

Myresjöhus AB

1 2 5 Företagen har av mig i de flesta fall klassats som verksamma inom byggföretag genom att fältet för Före-
tagsenhetens/arbetsställets verksamheter varit ifyllt med byggnadsverksamhet eller liknande. I vissa fall har
sådan uppgift dock saknats och jag har gissat verksamheten utifrån företagets namn.
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Harald Nilsson Byggen AB, Harg

Nordiska Trähus

Nybronäs Volym AB

Ohlsson & Skarne AB, Stockholm

Bröderna Paulsson PEAB AB

P O Peterson & Söner Byggnads AB

PEAB Enreprenad Malmö AB

Peab Entreprenad Väst AB, Göteborg

Platzer Bygg AB, Solna

Realia Fastighets AB, Gävle

Reinhold Fastighets- och Byggnads AB, Stockholm

Riksbyggen, Stockholm

Sh-Bygg Fastigheter AB, Uppsala

SIAB AB (två gånger, olika personer)

Skanska AB, Danderyd

Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

UM Bygg AB/UM Gruppen
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