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Arkivarie ett
kvinnoyrke?
UNDER FLERA ÅR när jag mött studenter inom arkivvetenskap, så har en slående majoritet varit kvinnor. Det kan vara ett mönster inom ﬂera akademiska
yrken som läkare, systemvetare, jurister, lärare med ﬂera. Inom vår bransch
har vi alltför dåligt med siﬀerunderlag och statistik för att kunna se hur
många arkivverksamma och yrkeskategorier som ﬁnns och hur stor andel
som är kvinnor.
När Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) genomförde en medlemsenkät bland sina närmare 1 000 medlemmar var 72 procent kvinnor och 27 procent män. En procent föredrog att inte svara. Med
andra ord är sju av tio arkivarier kvinnor. En jämförelse med lönestatistik
som tas fram av bland annat DIK bekräftar detta.
YRKEN MED MER ÄN 60 procent kvinnor brukar kallas kvinnodominerade yrken.
Yrken som beskrivs som mer utpräglade kvinnoyrken brukar ha en andel
kvinnor på 97 procent eller mer. Registratorsyrket har sedan länge betraktats som ett kvinnoyrke och det är möjligt att nivån ligger närmare 99 procent, även om det ﬁnns enstaka män. Arkivarieyrket å andra sidan ser ut att
idag vara ett kvinnodominerat yrke, men är inte ett rent kvinnoyrke.
Kanske speglar kvinnodominansen inom arkivarieyrket en allmän trend
inom akademiska utbildningar och samhället i stort, med ﬂer kvinnliga
chefer och specialister. Det är en vanlig uppfattning att kvinnoyrken är
låglöneyrken – då sjunker både lön och prestige. Men är det så även inom
arkivarieyrket?

Katarina Ekelöf
Ordförande FAI

av såväl arkivarie-, registrators- och arkivpedagogyrket på föreningens webbplats. Vi vill gärna få in ﬂer beskrivningar av olika yrkesinriktningar inom vår bransch. Alla som på olika sätt arbetar med
arkiv och informationsförvaltning är välkomna.

FAI HAR NU BESKRIVNINGAR

av Arkiv är genus. Hur kan vi bättre få genusperspektiv
på arkiv, yrkesrollen, synlighet och liknande frågor?
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www.comprima.se

e-arkiv

Godkänt av Riksarkivet och SKL för
långtidsbevarande av digitala handlingar

Digital bygglovshantering
Integrerat med ledande verksamhets- och
ärendehanteringsystem

För utveckling av din verksamhet

Viewer och webbpublicering

För att:

Dela information med vem du vill, när du vill

Bank-ID

beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat

Säker inloggning till rätt information
vid rätt tillfälle

skapa en struktur för e-arkivet
få genomslag för strukturen i
verksamheten
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www.visalfa.se
.

Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

Ida Infront är en ledande leverantör när ärendehantering
och säker informationshantering är avgörande för din
verksamhet. Genom vår erfarenhet och våra produkter
hjälper vi dig att leva upp till dina åtaganden. Vi skapar en
effektivare, säkrare och enklare vardag för dig, din verksamhet och dina kunder. Med Ida Infronts produkt iipax
archive kan vi ge dig en helhetslösning för e-arkiv med

Linköping

Stockholm

bland annat arkivering, lagring, administration, arkivredovisning och åtkomst. Med vår erfarenhet från ett ﬂertal
stora och små e-arkivinföranden blir ditt införande tryggare
och säkrare. Att vara teknikledare är stort, att vara tankeledare är större.
Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se

Oslo
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Fröken
Frimans
källkrig
Dokumentären om TV-serien ”Fröken
Frimans krig” blev mycket uppskattad
för att den uppmärksammade kvinnliga
pionjärer och rösträttskämpar. Men
kritiken var hård över de närmast
obeﬁntliga källhänvisningarna. Den
mångåriga forskning som programmen
byggde på redovisades inte.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se
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TV-SERIEN FRÖKEN FRIMANS KRIG om
kvinnokooperationen Svenska hem
började sändas nyåret 2014. Porträtttet av Fröken Friman för tankarna till
Anna Whitlock, som startade verklighetens Svenska hem 1905, med den
första butiken på Jakobsbergsgatan 6
i centrala Stockholm. TV-serien blev
populär och ﬁck en uppföljare de följande två åren.
Intresset för serien ledde till en ny
programidé, Kvinnorna på fröken Frimans tid, en dokumentär i två delar

i januari 2017 om några av dem som
varit förlagor för Fröken Friman och
de andra kvinnorna i serien. Programledare var Kattis Ahlström och i en
intervju i ETC den 28 december 2016
berättade hon om projektet:
– Det har nästan inte gjorts någonting på detta tidigare, märkligt nog.
De här kvinnorna är inte inskrivna i
historieböckerna. Men det har funnits
hur mycket material som helst, så nu
kommer den sanna versionen.
Där var det en och annan histo-

riker som hajade till; ”inte gjorts
någonting?!” Det har forskats och
skrivits mycket om dessa kvinnor,
både i avhandlingar, populärvetenskapliga böcker och artiklar.
EN AV DE ”OKÄNDA” kvinnor som Kattis Ahlström är särskilt förtjust i är
Frigga Carlberg, vilket man lätt kan
förstå. Hon var en särdeles begåvad
kvinna, med sinne för humor och
satir, som blivit både uppmärksammad och omskriven.

När Norge ﬁrade 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt år 2013, bjöds
en skådespelare in för att hålla Frigga Carlbergs satiriska monolog från
1913, om varför kvinnor inte borde ha
rösträtt.
En forskare som ägnat mycket
tid och intresse åt Frigga Carlberg
är Joseﬁn Rönnbäck, vars doktorsavhandling handlar om den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon uppträder
också gärna själv med Frigga Carlbergs texter om varför kvinnor inte
7
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bör ha rösträtt. Frigga Carlberg har,
liksom övriga kvinnor som verkade
för ökade rättigheter för kvinnorna,
ägnats både avhandlingar, artiklar och
scenframträdanden.
kvinnorna på Fröken
Frimans tid presenteras får man lätt
intrycket att det var Kattis Ahlström
som på egen hand genomfört all
forskning.
”Med näsan djupt nere i arkiven
har Kattis Ahlström dragits med i
en rad kvinnoöden från början av
1900-talet”, heter det i ETC-intervjun. Och i Sveriges Televisions
presentationer ser man Kattis Ahlström i vita bomullsvantar, bläddra i
arkivmaterial.
Dokumentärserien uppskattades
för att den uppmärksammade dessa
kvinnliga pionjärer och rösträttskämpar. Men kritiken av de närmast obeﬁntliga källhänvisningarna var hård.
Lisa Wahlbom på produktionsbolaget
Mediabruket, som gjort Kvinnorna på
fröken Frimans tid, bad om ursäkt om
”några personer känner sig förbisedda”.

NÄR TV-SERIEN OM

”Man får lätt
intrycket att
det var Kattis
Ahlström som
på egen hand
genomfört all
forskning.”

Kattis Ahlström i vita bomullsvantar
bläddrar bland arkivmaterialen.
Foto: Sveriges Television.
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Demonstrationståg för kvinnorösträtten
med bland andra FKPR:s ordförande
Frigga Carlberg, en av de ”okända”
kvinnor som presenterades i TV-serien
Kvinnorna på Fröken Frimans tid.
Foto: Nordiska Museet, fotograf okänd.

Kjell Östberg, professor i historia
vid Södertörns Högskola, påpekar
i ett par debattartiklar att attityden
vittnar om att man inte förstått problemet. Här handlar det inte om att
någon enskild person inte uppmärksammats tillräckligt, utan om hur
journalistik och forskning ska kunna
samarbeta på ett bra sätt.

”Förhoppningsvis har inte
forskare och arkivarier blivit
helt avskräckta från att dela
med sig av sina kunskaper.”

som programmen bygger på nämns inte. Tidslinjen
om den kvinnliga rösträttsrörelsens
utveckling, liksom många beskrivningar av rörelsens aktiviteter , är
enligt Östberg tagen ur Joseﬁn Rönnbäcks avhandling – ibland med författarens egna ord. Porträtten av några
av de ledande rösträttskvinnorna bygger på Christina Florins omfattande
studier av de aktivister som presenteras i programmet.
Ett program som Fröken Friman
förutsätter att forskare delar med
sig av sina kunskaper, att arkivarier
tar sig tid att hjälpa till med att leta
fram sådant som inte är lätt att hitta för en forskningsovan journalist.
När ett program bygger på vad andra
redan gjort är det viktigt att redovisa
varifrån man fått material och hjälp.
Självklart, kan man tycka, men det är
alltför vanligt att det nonchaleras.
Efter många påstötningar lade Sveriges television till slut ut en källredovisning för dokumentären på sin hemsida. Men någon litteraturförteckning
tyckte man till en början inte behövdes. När den till sist kom var det lite

gott och blandat över mixen. Där har
Sveriges Television en hel del att lära
ännu.

DEN MÅNGÅRIGA FORSKNING

som man kan
kalla Fröken Frimans fortsättningskrig lett till att ﬂer journalister tänker

FÖRHOPPNINGSVIS HAR DET

sig för innan de slarvar med källhänvisningar. Och att de ser till att ge
rimlig cred till dem som tagit sig tid
att hjälpa dem. Förhoppningsvis har
inte forskare och arkivarier blivit helt
avskräckta från att dela med sig av
sina kunskaper. Ñ

Forskarnas svarta lista
Evelina Lindén, som är forskningskommunikatör vid Lunds Universitet, har bland annat
som uppgift att koppla ihop journalister och
forskare för bästa resultat. Hon lanserar
i en artikel i Expressen den 9 januari i år
begreppet ”Fröken Friman-fenomenet”. För
det mesta fungerar kontakter mellan forskare
och seriösa journalister bra. Journalisterna
brukar vara pålästa och hederliga. Men det
ﬁnns de som ”glömmer” att tala om var de
fått alla uppgifter ifrån. Då känns det inte
lika angeläget att hjälpa dem nästa gång.
Lindén berättar hur man ska göra för att
hamna på hennes svarta lista:

• Ta gärna riktigt lång tid i anspråk av en
redan stressad forskare. Omvandla sedan
det sagda till dina egna trendspaningar,
slutsatser eller hypoteser.
• Låt absolut bli att mejla texten till forskaren
före publicering – då åker ju rödpennan
fram och såväl faktafel som utebliven cred
kan upptäckas!
• Och, för all del, strunta lugnt i att göra din
läxa och googla i en kvart innan du hör av
dig. Forskaren kan väl lika gärna ta alltihop
från början när du vill ha saker och ting
förklarat för dig, no?

• Undvik konsekvent att referera till din
intervjuperson, eller varför inte: klipp bort
vederbörande helt.
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Genusbegreppet i
museernas värld
Föreningen ”Genus i museer” har funnits i olika skepnader
under drygt tjugo år med syftet att beakta genusperspektiv
i museers alla verksamheter. Genusbegreppet handlar
mycket om att uppmärksamma det historiskt, socialt och
kulturellt föränderliga i att vara kvinna eller man.
Text Eva Hult eva.hult@maritima.se

SOM BEKANT RYMS MÅNGA områden och
yrken på ett museum: entrépersonal,
pedagoger, utställningsproducenter,
kommunikatörer, arkivarier, bibliotekarier, arkeologer, föremålsintendenter, konservatorer, forskare, ekonomer, HR-enhet, IT-enhet, säkerhetshandläggare, snickare med ﬂera
ﬁnns representerade på en och samma
arbetsplats. Museer har traditionellt
stort fokus på utställningar, och det är
framförallt genom utställningar som
museerna kommer i kontakt med sina
besökare. Så har det varit även i föreningen Genus i museer där det under
årens lopp har ordnats många aktiviteter och diskussioner om utställningar som gjorts runt om i landet.
Vad gäller museisamlingar – föremål, arkiv, fotoarkiv och bibliotek – så
har det förts diskussioner på många
museer om vad som ska skrivas i våra
samlingsdatabaser. Det som digitaliseras med bild är ju sedan gammalt
registrerat i liggare och kortkataloger.
Det som står är viktigt men ofta för
lite för att vara riktigt intressant. Dels
saknas det ofta sammanhang och
uppgifter, dels skulle man önska att
uppgifterna blev enklare att hitta. Om
man exempelvis söker på ”genus” får
man inte många träﬀar, trots att det
ﬁnns sådant som skulle kunna vara av
intresse. Diskussionen om hur vi ska
kunna förbättra detta brukar alltid
komma in på det diskutabla med kategorisering och tolkning enligt dagens
värderingar. Repliken på den viktiga
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frågeställningen brukar bli ett annat
bra påpekande; att varje tid naturligtvis tolkar på sitt eget vis.
”genus” kan tolkas på
otaliga sätt. I föreningen har vi sagt
att vi inte strävar efter en snäv tolkning, utan är öppna just för olika tolkningar. Redan på 1970-talet
intresserade jag mig för kvinnohistoria, som det då kallades. Jag skrev
till exempel en uppsats i etnologi om
hembiträden och senare en annan om
bryggeriarbeterskor. Klassperspektivet var redan då viktigt för mig, och
senare tillkom även begreppet etnicitet. Genusbegreppet kan inte ses isolerat från klass, etnicitet och maktförhållanden i samhället.

ÄVEN BEGREPPET

DET FINNS OLIKA grader av genusmedvetenhet. För tio år sedan gjorde etnologen och genusforskaren Wera Grahn
i sin bok ”Genuskonstruktioner och
museer” ett försök till genusgradering
av utställningar i sju steg. Steg ett är
”Det dominerande könet privilegieras.
Oreﬂekterad underkommunicering av
eller aktivt bortval av det som handlar
om det underordnade könets förhållande till det som behandlas”. Steg sju
är ”Genusfokusering. Genusteoretiskt
grundade/grundat perspektiv genomsyrar explicit hela utställningen. Utställningen bygger på övergripande och stor
kunskap om genusteorier. Maktförhållanden ifrågasätts explicit. Emancipatorisk potential”. Genusmedvetenhe-

ten bland de som arbetar med genus
på museerna i dag beﬁnner sig någonstans i mitten av den här skalan. Det
blir alltså steg fyra som Grahn kallar
för ”Synliggörande. Det underordnade könets insatser lyfts fram och tillåts
dominera, men utan maktaspekter och
genusteoretisk anknytning”.
MÅNGA MENAR fortfarande ”kvinnohistoria”, alltså steg fyras synliggörande, när de pratar om genusperspektiv.
Och inget fel med det, tvärtom. Jag
har själv mitt gamla och stora intresse kvar, att lyfta fram kvinnors historia. Jag skulle dock önska att man
problematiserade mera och lyfte in
till exempel klassbegreppet i större
utsträckning.
Som ﬂera genomgångar visat, bland
annat historikern Ann-Soﬁe Ohrlanders för några år sedan, är vi tyvärr i
många fall kvar på en grundläggande
nivå. Hon gick igenom grundskolans
historieböcker med genusperspektiv i
åtanke, men ﬁck lägga mera avancerade analyser åt sidan och istället börja
räkna de få kvinnor som överhuvudtaget nämns i historieböckerna. Många
forskare inom historia och andra
ämnen har under de senaste åren
genom genusforskning uppmärksammat nya aspekter och fakta om kvinnors historia. Men detta har märkligt
nog inte kommit in i nya historieböcker avsedda för skolbruk.
Själv arbetar jag sedan ﬂera år som
arkivarie på Sjöhistoriska museet, som

stora samlingar av fritidsbåtsritningar
har ofta kommit till oss på det viset.

”Forskning
visar att
kvinnor
har funnits
i många
sammanhang
där vi först
inte trodde
att de fanns.”

tillsammans med Vasamuseet och
Marinmuseum ingår i Statens maritima museer. I arkivet ﬁnns både arkivsamlingar och ämbetsarkiv. Samlingarna bygger på våra två föregångares
arkiv, Marinmuseum i Stockholm och
Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum
i Stockholm. 1938 öppnade det statliga museum som nu heter Sjöhistoriska museet och samlingarna har
därefter vuxit år för år. Samlingarna utgörs mest av gåvor. Till det här
museet har det ofta varit välbeställda
män, särskilt militärer, som gett saker.
När kvinnor varit givare har det oftast
handlat om en änka eller dotter som
skänker något från sin avlidne make
eller pappa. Särskilt våra många och

ÄMNESOMRÅDENA för museet var länge
handelssjöfart, örlog och skeppsbyggeri – alltså manligt dominerade
områden. Med ett genusperspektiv i
åtanke är det viktigt att markera detta och inte låtsas att samlingarna är
objektiva, neutrala och visar hela historien. Maskulinitetsforskning kan ge
givande ingångar och frågeställningar
om en manlig sfär. Vad gäller klassperspektiv så var det förr ganska vanligt att sjömän på ålderns höst skrev
ner minnen från sina yrkesliv och
skänkte dem till museet. Men det var
framför allt personer som slutade sin
karriär som sjökaptener som gjorde
det. Deras levnadsbeskrivningar följer ofta mönstret fattig pojke gick till
sjöss vid femton års ålder som kock,
var med om många besvärliga resor,
men det hela gick väl med en avslutning som befälhavare. Alltså en framgångsberättelse från välfärdssverige
och folkhemmet.
Forskning visar att kvinnor har funnits i väldigt många sammanhang där
vi först inte trodde att de fanns. När
ångkraft trängde undan segelsjöfarten, började kvinnor i Sverige på allvar
mönstra och gå till sjöss. Först var det
inom den kvinnliga sfären som restauratriser, kokerskor, uppasserskor och
städerskor. Men det var tillräckligt för
att provocera till den grad att en lag
nästan gick igenom på 1920-talet som
skulle hindra kvinnor att arbeta på fartyg. Etnologen Ingrid Kaijser, som
var anställd på Sjöhistoriska museet,
gjorde ett pionjärarbete när hon år
2005 gav ut boken ”Kvinnliga sjömän
– ﬁnns dom?” Boken bygger på en stor
samtidsdokumentation som består av
bland annat 57 långa intervjuer som
hon gjorde och har blivit närmare
tusen sidor utskriven text från cirka
hundrasextio kassettband. Tillsammans utgör arkivmaterialet sjöfarande
kvinnors yrkesminnen under fyrtio år
– från 1960-talet till sekelskiftet 2000
– med enstaka representanter från tidigare decennier på 1900-talet.

kunna berika samlingarna
med andra perspektiv än de gängse,
kan vi inte bara förlita oss på de samlingar vi redan har eller de som vi
kommer att erbjudas. Vi måste också

OM VI SKA
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”En yngre kvinna hade
tatuerat en stor 1950-talspinuppa på ena armen.
Hon tyckte att den gav utryck
för en extrem kvinnlighet.”
själva vara aktiva och ägna oss åt
samtidsdokumentation.
Jag har haft förmånen att i ﬂera
omgångar ägna mig åt dokumentationer. Mitt senaste projekt har varit att
göra intervjuer med svensk kustbevakning och Sjöräddningssällskapet som
arbetat nere i Grekland med de migranter som tagit sig vägen över Egeiska havet, från Turkiet till Grekland.
Projektet dessförinnan var att intervjua människor som ägt eller äger den
populära svenska IF-båten, som började tillverkas i slutet av 1960-talet.
Det arbetet resulterade i att jag medverkade med en artikel i boken ”Som-
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marliv” som gavs ut förra året. I
alla projekt är genus en aspekt som
jag har haft i åtanke. Tonvikten
är förstås olika beroende av ämne
och omständigheter. Dokumentationerna arkiveras noga och ﬁnns
tillgängliga i vårt arkiv för andra
att ta del av och forska vidare kring.
De tillhör inte samlingarna utan
förtecknas i vårt ämbetsarkiv.
lyckat exempel på
hur samlingar kan användas, analyseras och vidareutvecklas. Det var för
några år sedan när vi gjorde en större
tatueringsutställning. Utställningen
byggde på våra unika arkivsamlingar
av tatueringsförlagor från 1920- och
1930-talet. Museet samlade in dem
eftersom man trodde att tatuering var
på väg att försvinna för alltid i det,
som man tänkte sig, homogena och
jämlika folkhemmet. Tatuering sågs
som något som den icke så skötsamme arbetaren och utslagna hade ägnat
sig åt. Även sjömän räknades dit. Det
samlades även in korta noteringar och
togs fotograﬁer. Inför utställningen
gjorde vi nya intervjuer och fotograferade tatuerade personer i dag. Vår
uppfattning var att tatueringar i dag
kastat loss från sjömän, från arbetarklass till medelklass, från män också
till kvinnor.
Vi analyserade både företeelsen
och motiven med genusglasögon på.
Man kan se tatueringens gamla bildvärld som att den gav uttryck för känslor som sjömän inte vågade eller ville
ge uttryck för på annat sätt i den sjömanskultur som de levde i. I tatueringarnas bildvärld var det tillåtet att som
man och som sjöman vara öppen med
AVSLUTNINGSVIS ETT

Tatueringens gamla bildvärld gav utryck för känslor. Dolkar, spelkort,
tigrar och drakar, tillsammans med rosor, fjärilar och hjärtan.
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längtan efter kärlek, trygghet och nära
och kära. Inte minst ﬁnns där en rädsla för döden, som man nog inte pratade om så ofta, därför att det kunde
sprida oro för farliga arbetsuppgifter
och omständigheter ombord. Många
av motiven visar upp sådana motiv som
vi idag kan uppleva som ”kvinnliga”,
exempelvis fjärilar, rosor, hjärtan. Samtidigt ﬁnns där också dolkar, spelkort,
tigrar och drakar, som vi i dag kan
uppfatta som ”manliga”. Tatueringarna
omvandlar kroppen till en visuell arena
för olika budskap och betydelser. Farlighet och känslosamhet – samtidigt.
som jag intervjuade,
som inte hade någonting med sjömansliv att göra, hade tatuerat en stor
1950-talspinuppa på ena armen. Orsaken var att hon tyckte den var ”så himla ﬁn”. Hon tyckte att den gav uttryck
för ”en extrem kvinnlighet”. På det
viset lekte hon med en gammal stereotyp. Hon ﬁck många frågor om den
och naturligtvis får den en annan betydelse på hennes arm än vad den hade
fått på en man. Så ser vi hur föreställningar om vad som utmärker kvinnor
och män, kvinnligt och manligt, förändras och diskuteras. Det är just det
som vi menar med genusperspektiv. Ñ

EN YNGRE KVINNA

Bildkällor: tatueringar från Sjöhistoriska
museets arkiv; A4016:1 (sid 11),
SB 1096 (sid 12) och SB 1034D (sid 12).

En värld av kvinnor
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, har inom projektet
Worlds of Women arbetat med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter.
Det har inneburit ett urval och speciﬁ ka kategoriseringar.
Text Silke Neunsinger silke.neusinger@arbark.se

har alltid haft internationella ambitioner och dess ideologi
har präglats av internationalism. Delvis som ett resultat av detta har rörelsen blivit ett globalt fenomen. Bevakning av den internationella utvecklingen var från början ett inslag när
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
ARAB, grundades 1902. Det faktum
att den svenska arbetarrörelsen inte
har utsatts för samma förföljelse som
rörelser i andra länder och att Sverige
länge har varit ett viktigt mottagarland för politiska ﬂyktingar, har
påverkat ARAB:s bestånd.
Kvinnors aktiviteter och kontakter
är inte alls lika väldokumenterade
och lättillgängliga, vilket beror på att
de länge har varit underpresenterade
på viktiga poster i rörelsen. Feministisk forskning har visat att den internationella arenan och de transnationella förbindelserna har spelat stor
roll i kvinnors politiska och fackliga
arbete på lokal, regional och nationell nivå. När kvinnor fortfarande
saknade politiska, ekonomiska
och socia la rättigheter, och saknade tillgång till arenorna för
politiska beslut, samarbetade de

ARBETARRÖRELSEN

med män som kunde föra deras talan.
Forskning tyder på att den internationella arenan användes för att kompensera den bristande tillgången till politiska arenor i hemlandet. Det kunde
också användas för att utöva politisk
påtryckning.
områden inte utforskas,
försvaras ofta med argumentet att det
saknas källor. Så småningom brukar
det emellertid visa sig, när vi har ställt
nya frågor till känt material, att det är
som att få nya glasögon och som gör
att vi kan se materialet. Arkivbeskrivningar och beståndsöversikt spelar en
central roll för synliggörandet.
I ARAB:s arkivdatabas används
kategorin ”kvinnlig”. Beteckningen
avser arkivbildarens biologiska kön
och inte arkivets innehåll. Det exkluderar män som har varit aktiva i kampen för arbetarkvinnornas rättigheter. Hjalmar Brantings arkiv innehåller exempelvis många brev från Clara
Zetkin. Kategorin omfattar också
kvinnoorganisationer, men utesluter
partiernas kvinnoorganisationer
och kvinnokommittéer. Till
detta kommer svårigheten
ATT ANGELÄGNA

att hitta internationellt och transnationellt material.
MEDAN ARKIVMATERIALET kan vara utspritt
och letandet kan liknas vid en promenad genom en loppmarknad, så erbjuder det tryckta materialet en mera systematisk ingång. Här ﬁnns en hel del
obrutna serier, särskild bland tidskrifter. Ibland är de mera kompletta än
andra arkiv och bibliotek utanför Sverige, eftersom materialet här har kunnat skyddas från krig och förföljelse.

kommer alltid att
använda arkiv för andra ändamål än
vad de skapades för. Det kräver en
medvetenhet hos arkivarier. Fram till
att en forskare tar sig an ett arkiv, är
det arkivarien som har ordnat och
förtecknat arkivet som har bäst kunskap om det. Det gäller att dela med
sig av den kunskapen och vara medvetnen om hur beskrivningar av arkiv
färgas av vår samtid. Ñ

ARKIVANVÄNDARE

Läs mer på ARAB:s hemsida: www.arbark.
se/sv/publikationer/worlds-of-women/
Bildkälla: okänd fotograf,
Morgonbris arkiv hos ARAB
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Var ﬁnns brudarna?
Hur hittar man kvinnorna i den nationella arkivdatabasen NAD?
Begreppen ”man” eller ”kvinna” ger inte bästa sökresultat, eftersom
arkiven i NAD inte är registrerade så. Kerstin Söderman som arbetar
med NAD på Riksarkivet ger tips på hur man bäst går tillväga.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

RIKSARKIVETS AVDELNING för enskilda arkiv
gav 2006 ut ett temanummer om
kvinnoarkiv i serien EB-nytt. I inledningen skriver Lars-Olof Welander
att kvinnoperspektivet skär igenom de
ﬂesta enskilda arkiv – som personarkiv och släktarkiv, föreningsarkiv och
företagsarkiv.
Elin Gere skriver i samma nummer
av EB-nytt om arkiv från kvinnoorganisationer och pekar på svårigheterna
att hitta dem i den nationella arkivdatabasen NAD.
”En sådan kodning skulle medföra
vissa problem med avgränsning och
anpassning till internationella standarder vad beträﬀar sökkategorier.”
SÖKNINGAR PÅ ”KVINNOR”, ”kvinnlig”,
”genus” etc ger olika utfall. Kerstin
Söderman, som arbetar med NAD
på Riksarkivet, ger följande tips för
att hitta kvinnorna:
”Träﬄ istan blir olika beroende på

vilka berepp man söker på. En viktig sak att tänka på i NAD är att det
tyvärr inte är automatisk högertrunkering. Vi kan inte heller söka speciﬁkt på man eller kvinna eftersom
arkiven i NAD inte är registrerade på
det sättet. Däremot kan man söka i
fritextfältet och få fram arkiv som har
ordet i titeln, i information om arkivbildaren eller i förteckningen.
Exempel: om man söker kvinno* i

fritextfältet får man idag träﬀar på
4 453 arkiv. I träﬄ istan ser att man
att många arkiv är kvinnoorganisationer inom olika sektorer. Det är också
olika hur noggrant dataleverantörerna
registrerar sina arkiv.
BEGRÄNSA TEXTSÖKNING till arkivtitel /
namn på person och referenskod
under sökfältet. Det ger samma resultat. Vill man gräva djupt kan man
även ta med serier och/eller volymer
eller
e
andra typer och får då avsevärt
v många ﬂer träﬀar att gå igen
nom. Av ren nyﬁkenhet sökte jag
p
på kvinno* i fritextfältet och kombi
binerade det med Typ Fotograﬁ.
D
Det gav 104 träﬀar!”, konstaterar
Ke
Kerstin Söderman. Ñ

Vis ﬁnns det kvinnor i databasen
Visst
NAD. Det gäller bara att hitta dem.
NA
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Vad gjorde kvinnor och män i äldre tider för att försörja sig? Hur såg
arbetsfördelningen ut? Hur strikt var arbetsfördelningen, har den
förändrats över tid och i så fall hur? Vad innebar arbetet för dem som
utförde det? Det är frågor som står i centrum för forskningsprojektet
Gender and Work som bedrivs vid Uppsala universitet.
Text Jonas Lindström & Maria Ågren jonas.lindstrom@hist.uu.se

Forskningsprojektet

Gender and Work
åren har projektet
Gender and Work engagerat ett tjugotal historiker under ledning av professor Maria Ågren. Det är med andra
ord ett stort forskningsprojekt, ovanligt stort för att vara humaniora. Det
har också stora ambitioner, inte minst
genom tillgängliggörandet av källmaterial i databasen GaW.
För att kunna besvara frågeställningarna har forskargruppen samarbetat för att samla in och analysera
tiotusentals uppgifter om vad enskilda
kvinnor och män gjort för sin försörjning. Grunduppgifterna är av typen
”A mjölkade kor”, ”B fraktade säd”
och ”C vaktade barn”, det vill säga
konkreta beskrivningar av aktiviteter
och hur indivier använt sin tid i försörjningssyfte. Sådana beskrivningar
ﬁnns i en mängd olika historiska källor, men de är spridda och fragmentariska. Databasen GaW är ett sätt att
samla och organisera dem. Samtidigt
ges andra forskare och även allmänheten successivt tillgång till de källor
och belägg som ligger till grund för
projektets slutsatser.
Materialet i GaW spänner från
1500-talet till 1800-talet och kommer från olika delar av Sverige.
Huvuddelen av materialet består av
utdrag ur rättsprotokoll och domböcker. Men här ﬁnns också utdrag
ur räkenskaper, brev till myndigheter och dagböcker. Beskrivningar av
konkreta aktiviteter, som att mjölka kor eller frakta säd, har ofta for-

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

UNDER DE SENASTE

16 ARKIV 3/2017

I domböcker kan man hitta uppgifter om hur män och kvinnor har försörjt sig.
Foto: Lars Köhler och Nordiska Museet. Montage av Ulf Carlén.

men av en verbfras. Den metod som
utgör databasens kärna kallas därför
den verbinriktade metoden. I nuläget
ﬁnns drygt 20 000 verbfraser i GaW

och arbetet med att samla in och
analysera ﬂer pågår ständigt. Utöver
verbfraserna ﬁnns i databasen digitaliserade avskrifter av de källtexter

som verbfraserna är hämtade från. De
utgörs av längre eller kortare utdrag
ur olika källor som anses vara relevanta för forskningsprojektet.
OM UPPGIFTEN OM att någon mjölkat kor
kommer från en dombok, har hela
eller delar av det aktuella domboksfallet skrivits av och lagts in i databasen. Därmed synliggörs det sammanhang i vilken någon uppgavs ha
mjölkat kor. Av källtexten kan det
exempelvis framgå inte bara vem som
gjorde det, utan också när, var och i
vilken egenskap, t.ex. som anställd,
överordnad eller – vilket är vanligt
i rättegångssammanhang – som
brottsling.

som en tematisk
samling källtexter. Samlingen utgår
inte från något speciﬁkt arkiv eller
någon bestämd källserie, utan styrs av
forskningsprojektets frågeställningar. Därför har olika typer av källmaterial, från olika områden och olika
perioder, digitaliserats och lagrats i
databasen. Dokument har inte heller
digitaliserats i sin helhet. För den som
vill gå vidare ﬁnns istället detaljerade
källhänvisningar. I många fall kan
man komma åt foton från originalkällan via databasen.
Det ﬁnns ﬂera skäl att göra forskningsprojekts källmaterial allmänt
tillgängliga. Arbetet med att samla in
data, inte minst sådana uppgifter som
ﬁnns i GaW, är tidskrävande och därmed mycket kostsamt. Det arbete som
en forskare lägger ner på att samla in
och organisera data skulle få mångdubbel avkastning om det även kunde
användas av andra forskare. Detta är
bakgrunden till att Vetenskapsrådet,
på regeringens uppdrag, arbetar för
att alla forskningsdata ska vara allmänt tillgängliga.
GAW KAN BESKRIVAS

i GaW har samlats in
för att besvara frågor om könsarbetsdelning, så rymmer materialet uppgifter och berättelser som kan vara av
stort intresse för andra forskare och
frågeställningar. Idag ﬁnns exempelvis 650 000 ord digitaliserad källtext
från perioden 1550–1880, vilket kan
användas för språkhistoriska studier.
Utöver ekonomiska skäl ﬁnns det
inomvetenskapliga skäl att tillgängligöra materialet. Andra forskare ska
ÄVEN OM KÄLLORNA

ha möjlighet att kontrollera slutsatser.
Inom traditionell historisk forskning
har man i regel hänvisat till enskilda
dokument i arkiven och den som har
velat kontrollera en uppgift har kunnat
göra det genom att beställa det aktuella dokumentet. Genom att forskningsresultat i allt högre grad grundar sig på
större datamängder bör tillgång också
ges till sådana sammanställningar. I
GaW kan den som vill följa en enskild
forskares spår se hur denna genomfört
sin analys genom att nyckeluppgifterna – aktiviteten som någon utfört, vem
som utfört den och i vilket sammanhang – har märkts upp i källtexten.
Databasen GaW är inte bara till
för andra forskare. Vem som helst har
tillgång till och kan fritt söka i databasens publicerade material. Databasen används också i undervisningen
på Historiska institutionen i Uppsala
och det pågår projekt för att utveckla
sätt att använda databasens material i
gymnasieundervisning.
studerade forskningsprojektet perioden 1550 – 1800. Sammanställningen av det stora antalet
verbfraser från den tiden visade att
såväl kvinnor som män fanns inom
i stort sett alla samhällsområden.
Könsarbetsdelningen var ﬂexibel och
människors arbete präglades av mångsyssleri; varken män och kvinnor hade
i allmänhet specialiserade yrken. Både
män och kvinnor intog såväl underordnade som överordnade positioner.
Det förefaller också som att skillnaden mellan vad gifta och ogifta gjorde, var större än skillnaden mellan vad
män och kvinnor gjorde. Gifta män
och kvinnor intog oftare en överordnad position och hade ofta tillgång
till mer resurser, inklusive makt över
andra människors arbete. De andra var
ofta ogifta, unga och tjänstefolk. Att
vara gift var i de ﬂesta fall kopplat till
husbondeskap, vilket innebar andra
arbetsuppgifter än de som ogifta hade.
Även kvinnor kunde vara husbönder,
under förutsättning att de var gifta.

Läs mer om Gender
and Work
• Uppsala universitets hemsida:
gaw.hist.uu.se
• Elisabeth Gräslund Berg m.ﬂ.,
Praktiker som gör skillnad. Om
den verb-orienterade metoden,
Historisk Tidskrift 133:3 (2013).
• Rosemarie Fiebranz m.ﬂ.,
Making verbs count: The research
project “Gender and Work” and
its methodology, Scandinavian
Economic History Review 59:3
(2011).
• Jonas Lindström m.ﬂ., Mistress
or maid: The structure of womens
work in Sweden, 1550–1800,
Continuity and Change 32:2
(2017).
• Maria Ågren, Hur försörjde sig
kvinnor och män, Släktforskarnas
årsbok 2016.
• Maria Ågren (red.), Making a
living, making a difference: Gender and Work in early modern
European society (Oxford University Press 2017).

I SIN FÖRSTA FAS

kännetecknades det
tidigmoderna Sverige av en ”tvåförsörjarmodell”; både hustru och man
förväntades bidra till hushållets försörjning. Det var inte bara en praktisk nödvändighet, utan ett ideal och
något som förutsattes av olika statliga

FÖR DET TREDJE

Gender and Work
Databasen GaW har utvecklats
speciellt för Gender and Work av
systemutvecklare vid CEDAR,
Umeå universitet.
Forskningsprojektet och databasen har ﬁnansierats av Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse, Marcus
och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Vetenskapsrådet.

och juridiska instanser. En stor del av
den växande lokala administrationen,
militären och bruksekonomin möjliggjordes genom hustrurs arbete.
I det fortsatta arbetet kommer
dessa resultat att följas upp genom
att utvecklingen under 1700- och
1800-talen ska studeras. Levde
tvåförsörjarmodellen kvar under
1800-talet? I så fall i vilken form?
Fortsatte äktenskapet att vara en källa till auktoritet och resurser? För
vem? Blev arbetsdelningen i det konkreta vardagslivet mer strikt och i så
fall varför? Började klasstillhörighet
påverka könsarbetsdelningen? Ñ
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Porträttet: Yvonne Hirdman
Yvonne Hirdman kallas genusforskningens upphovskvinna. Hon är
framgångsrik forskare och har skrivit böcker i många skilda genrer.
För boken om sin mamma ﬁck hon Augustpriset med motiveringen
”genom att använda både traditionella historiska källor och privata brev,
intervjuer och personliga minnen förvandlar Yvonne Hirdman sin
personliga längtan efter mammas livshistoria till något allmängiltigt.”
Text Karin Englund

karin.englund@tele2.se

Genusforskningens
upphovskvinna
NÄR JAG FRÅGADE i bokhandeln efter
Yvonne Hirdmans böcker sa expediten: ”Ja du, den där Hirdman hon
ﬁnns på så många hyllor och i många
genrer; historia, memoarer, biograﬁer
och romaner!”
”Romaner?” undrade jag. Expediten kollade i sin dator och ändrade sig. Boken ”Den röda grevinnan”
hade först klassats som roman i bokhandeln, men sedan ﬂyttat till biograﬁerna. Men hon hade rätt i princip;
Hirdman har skrivit i många genrer.

Hur blev du historiker?

– Det började nog med vinden i huset
på Ingarö, där jag var ”sommarbarn”.
Sakerna där, tingen, den förgångna
tiden väckte min förundran över att
människor faktiskt levat ”på riktigt”
före mej.
På universitetet började jag med att
läsa konsthistoria och sedan klassisk
fornkunskap. För att få ihop min ﬁl
kand valde jag historia; jag insåg att
jag kunde hoppa rakt in i medeltiden.
Vilket var det första arkiv du stötte
på?

– Min professor i historia, Sven Ulrik
Palme, skickade mig till Stadsarkivet
i Stockholm och Den äldre poliskammarens arkiv. Min trebetygsuppsats
i historia, handlade om våldsbrott
18 ARKIV 3/2017

i Stockholm före arbetarrörelsens
etablerande.
Så jag gick dit och satt där, förvirrad
och fascinerad över alla brokiga öden
från ett svunnet Stockholm. När uppsatsen var klar sa professor Palme
något som kom att forma mitt öde:
”Har du tänkt på att fortsätta?”
Och det gjorde du?

– Ja, jag kom i kontakt med Vänsterpartiets (dåvarande SKP:s) vind på
Kungsgatan 84. Kallt, oordnat, fascinerande med tavlor och foton. En
del vända in mot väggen, Stalin bland
andra.
YVONNE HIRDMAN ﬁck Augustpriset för
boken om sin mamma, ”Den röda
grevinnan”.
I bokens prolog står det: ”Jag kan
skriva en europeisk historia, tänker
jag, där mamma står i ett litet hörn
och ser spännande och vacker ut, inte
i mitten med historien runt omkring
sig. Det är väl det enda val jag har, det
ﬁnns ju inte så mycket kvar av brev
och dagböcker så att det kan göras
annorlunda. Och dikta till mig en
mamma – nej aldrig!”

Du hittar din mamma i fotoalbum,
dagböcker, brev och polisakter?

– Jo, arkivläget var rikare än jag trodde.

Till exempel mormors lilla dagbok –
vilket fynd!
Och så hittade min bror Sven en
kasse med brev, även några från mamma. Så jag kunde låta henne ta mycket
större plats.
I din senaste bok riktar du dig helt
och hållet till din mamma. Kände du
att du inte var färdig med henne?

– Nja, man blir aldrig färdig med en
mamma. Men i den här boken använder jag mej av henne som en ﬁktiv
person. En ”Du” som naturligtvis är
jag på ett sätt, eftersom det är jag som
läser Dagens Nyheters rapportering
från krigsslutet 1945.
Hur gör du själv med dina
handlingar?

– Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek gärna tar emot mina grejer. Jag
har lämnat två, tre lådor med jobbgrejor och min faster Birgits grejer
till dem. Och jag ska lämna pappas
och mammas dit också tänkte jag. Ett
litet Hirdmanarkiv – det känns priviligierat att få göra det. Fast nu har
jag fortfarande alla satans dagböcker
under sängen.
Hur är det med romanplanerna?

– En plåga. Just därför skulle jag vilja
vara minst tjugo år yngre. Ñ

”Man blir
aldrig färdig
med en
mamma. I
den här boken
använder jag
mig av henne
som en fi ktiv
person.”

Yvonne Hirdman
Född: 1943
Yrke: Professor, historiker
Känd för: Har utvecklat genusteori
som analysredskap.
Forskning: Det svenska kommunistpartiet under andra världskriget,
Välfärdsstatens ideologiska rötter,
Den svenska fackföreningsrörelsens
efterkrigshistoria, Studie över Alva
Myrdal.
Utmärkelser: Kellgrenpriset, Hertig
Karls pris, Augustpriset
Aktuell med: Boken ”Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen
brann i Berlin.”
Källa: Wikipedia
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När tidskriften Arkivs Alexandra Meija har tittat ut över publikhaven
på konferenser kopplade till registratorsyrket har det slagit henne
hur heterogena folksamlingarna har varit vad gäller allt från klädstil
till etnicitet och kön. Det har väckt frågan: var ﬁnns männen?
Eller kanske snarare: varför är det så många kvinnor?
Text Alexandra Meija alexandra.meija@hotmail.com

Vilket kön
har registratorn?
könsfördelningen ut?
Jag började mitt sökande med att kontakta fackförbundet DIK, som riktar
sig till arbetstagare inom informationsförvaltning. I den löneenkät som de
skickar ut har könsfördelningen bland
dem som angett att de arbetar som
registratorer sett ut enligt tabellen här
under de senaste åren.

HUR SER EGENTLIGEN

Män

Kvinnor

Samtliga

2010

10

26

36

2013

8

43

51

2016

10

50

60

Medan medlemsantalet bland kvinnor
sakta ökar, så är det relativt stillastående för män. Det är dock svårt att säga
något utifrån de här siﬀorna – mer än
att det talar för en kvinnlig dominans
i yrket. Utifrån mina egna observationer så är det ett kraftigt underskott på
män inom yrket. På de konferenserna
och nätverksträﬀar jag själv medverkat
på går det ofta en man på trettio kvinnor. Men är det verkligheten?
FÖR ATT FÅ svar på detta skickade jag
ut en enkät via Registratorer i Sveriges mejllista. Jag la även ut länken till
enkäten på nätverkets Facebooksida,
med en påminnelse några veckor senare. Runt 400 personer nåddes på detta
sätt och under de dryga tre veckor som
enkäten låg ute kom det in 35 svar. De
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svarande hade möjlighet att svara anonymt. Redan bland dem som svarade
på enkäten kunde en trend utläsas. Av
de 35 svarande var 30 kvinnor, fyra
män och en person med annan könsöverskridande identitet. De befann
sig i åldersspannet 24–60+. De ﬂesta
hade hamnat i registratorsyrket av en
slump. Flera av de svarande hade velat
arbeta mer administrativt och med
papper, vilket är ett intressant svar
eftersom yrket idag går från en analog

tets essens; att de i rollen hade möjlighet att bevaka oﬀentlighetsprincipen,
men att de också var intresserade av
frågor om lag och rätt. Den sistnämnda är intressant då ﬂera uppgav att de
önskade att det informerades mer om
vad yrket innebär.
Det mest slående var att samtliga
svarade näst intill identiskt på vilken
reaktion de får när de berättar om sitt
yrke, nämligen ”Vad är det?”, ”Det låter
tråkigt?” och ”Registrerar man saker

”På de konferenser och
nätverksträffar jag själv
medverkat på går det ofta
en man på trettio kvinnor.
Men är det verkligheten?”
till en mer digital hantering. Några
svarade att de inte hade fått ett arbete
som arkivarie direkt efter utbildningen
och därför valt att arbeta som registrator. De hade då upptäckt att de uppskattade det yrket mer än vad de trott
från början.
FLERA SVARANDE angav att det var viktigt
att se och förstå hela kedjan – från det
att en handling kommer in till det att
den arkiveras. Några lyfte fram arbe-

hela dagarna?” Det tyder dels på att
yrket är okänt, dels på att det är oklart
vad yrket innebär. Men det kanske
mest sorgliga är att utomstående inte
förstår hur viktig rollen är. Något som
kom upp i ﬂera svar är att det är en stor
spridning inom gruppen, både när det
gäller utbildningsnivå och arbetsuppgifter. Att vara registrator har helt olika innebörd beroende på var man är.
Och medan en del sitter som experter,
har andra en assistentroll. Det gör det

svårt att få en tydlig yrkesidentitet och
något att enas kring. Några av de svarande tar själva upp att de önskar ett
byte av titel till ”dokumentcontroller”
eller ”informationscontroller” eftersom
det säger lite mer om yrket. Mellan
raderna kan man i ﬂera av svaren se att
yrket haft stämpeln av att det är något
vem som helst kan göra. Som en av de
svarande skrev, man bara ”vänder papper”. Tidigare har det varit vanligt att
man placerat anställda som inte fungerat någon annanstans på registraturen, eftersom det ansågs vara ett enkelt
arbete. Detta utan att inse den komplexitet en registrator ställs inför varje
dag rörande bedömningar, tolkningar
samt lagar och regler.
NÄR DET GÄLLER förutfattade meningar
utifrån könsidentitet, så har ingen av
de svarande råkat ut för detta. Någon
nämner att det mer handlat om förutfattade meningar kring yrket; att
det skulle vara ointressant och tråkigt och att hon fått kommentaren
”sånt där håller ju bara medelålders
tanter på med – vad gör det för nytta
egentligen?”. Men även fördomen som
nämnts tidigare, om att vem som helst
kan utföra arbetet. Ingen av de svarande har råkat ut för att någon haft
förutfattade åsikter kopplat till yrkesval och könsidentitet, men en tredjedel
har svarat att de tror att det förekommer. Ingen har kunnat ge exempel på
individuell nivå, men ger mer generella exempel på sådant som de har fått
höra och upplevt som att kvinnor har
ett större kontrollbehov och att yrket
registrator är kvinnligt medan arkivarierollen är mer manligt. Vad de här
fördomarna beror på är svårt att svara på, men generellt så brukar det ﬁnnas fördomar mot personer som träder in i ett yrke som traditionellt inte
”tillhört” den könsrollen, exempelvis
kvinnor som utbildar sig till svetsare
eller män som väljer att bli sjuksköterskor. Intressant nog har, som ﬂera av
de svarande också uppmärksammat,
registratorn fram 1970-talet varit ett
yrke som ansetts manligt. Går man
längre tillbaka i tiden så var det ett
yrke som hade en hög status, då man
förstod vikten av att hålla reda på sin
information. Det skulle vara intressant
att titta på varför könsfördelningen
skiftat och vilka konsekvenser det kan
ha fått för yrkets status och anseende.
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FEM AV DE SVARANDE har upplevt positiv
särbehandling kopplat till könsidentiteten. 28 har svarat nej på detta och
en person har svarat ”jag är kvinna, så
nej”, två var osäkra. Av de femton som
upplevt en positiv särbehandling är två
män. En har svarat att han misstänker
att de kvoterats in på vissa arbetsplatser på grund av kön. Den andre har
svarat att han ”kan snacka en grabbig
jargong och anpassa sig” till den manlige chefen. En tredje man som blev
kategoriserad som osäker menade att
det kanske kunde gälla lön, att män
hamnar högre upp i löneskalan. Bland
de kvinnor som svarat ja så lyfte två
fram att de har bättre lön än sina manliga jämnåriga kollegor och en hade
upplevt positiv särbehandling kopplat
till prestation i form av driv och engagemang. Bland dem som svarat nej var
det en kvinna som ansåg att det snarare var sämre lön och en annan kvinna
svarade ”nej, nej, nej”, vilket kan sägas
vara ett klart svar på den frågan. De
ﬂesta har dock valt att bara svara nej
på frågan, utan att skriva något mer.

haft förmånen att arbeta
med både manliga och kvinnliga kollegor. Lönen kan jag inte uttala mig om,
men det här med manlig jargong är
intressant. Jag tror dock att ﬂera kvinnor anpassar sig till situationen och
kör själva med den jargongen för att bli
accepterade och lyssnade på. Särskilt i
början av yrkesbanan, när man inte har
lika många meriter att luta sig mot på.
För att uttrycka sig på annat sätt, så lär
man sig som kvinna att ”spela spelet”.
Det är naturligtvis trist eftersom man
ska kunna komma fram genom att vara
sig själv och det man har gjort, inte
genom att anpassa sig till en machobetonad arbetssituation.

JAG HAR SJÄLV

FÖR ATT ÖKA statusen på yrket, men
även få en ökad manlig närvaro, så
svarar majoriteten att det ska krävas
utbildning för tjänsterna. Utbildning
är ett skäl till högre status för yrken
som leder till en högre lön. Det går
lite hand i hand. Tyvärr har det också varit ett yrke som många personer
har omplacerats till, men kanske har
saknat den fallenhet för ordning som
krävs . Flera av de svarande ansåg att
det krävs en slags informationskampanj för att lyfta fram yrkets kvalitéer
och vad det innebär. Några framförde
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”En kvinnostämpel på ett
yrke tycks än idag dra ned
både status och löner.”
önskemålet att byta ut titeln registrator mot ”något som passar i tiden”. En
svarande ställde sig undrande till om
det verkligen behövs manliga registratorer eftersom det hänger på personligheten och någon att ”det verkar
inte spela roll för yrkets status vilket
kön registratorn har”. Andra svarande
ansåg att ﬂer män skulle höja statusen
på yrket.
Det är intressant att man år 2017
fortfarande ser sambandet mellan
manliga yrken och högre löner och
status. Registrator har traditionellt
sett varit ett serviceyrke och sådana
är oftast ” kvinnligt” kodade. De svarande tror att skälet till att män hellre väljer arkivarieyrket är just högre
status och högre lön. Men ﬂera anger
även här utbildning som ett skäl, eller
som en kvinnlig svarande skrev ”män
vill ha bra betalt och inﬂytande”. En
av de manliga svarande menade att
”administrativt arbete är relativt lågbetalt, det ﬁnns ingen prestige”, vilket
de andra instämmde i Det är mycket
administration och inte så ”high proﬁ le”. Någon spekulerade i att arkivarieyrket är mer IT-inriktad. Det är
dock troligt att även registratorsyrket
inom några år kommer att ha en proﬁ l som är betydligt mer IT-inriktad
än idag.
FLERA SVARANDE tar även upp det faktum
att arkivarier, med sin högre status,
har mer inﬂytande på arbetsplatsen
och även en tydligare roll. Registrator
ses tyvärr på många ställen fortfarande
som en sorts administratör, eftersom
yrkesrollen är relativt odeﬁnierad och
spretig, medan arkivarierollen är mer
tydlig. Lite krasst så signalerar arkivarierollen att man har någon slags
utbildning i botten, medan registratorn
i många fall bara har några enstaka
kurser eller ingen utbildning alls. De
ﬂesta registratorer idag har dock studerat arkivvetenskap, något som också
börjar dyka upp som ett krav i jobbannonser för registratorer. Som någon
svarade, så får man först arbete som
registrator och efter att man arbetat i

några år så får man en arkivarietjänst.
Här har landets arkivutbildningar
en viktig uppgift: att propagera lika
mycket för båda yrkena. Framöver bör
man även byta namn på utbildningen
så att man inte studerar arkivvetenskap
utan informationsförvaltning.
Sista frågan i enkäten var om de
svarande reﬂekterat över den sneda
könsfördelningen inom yrkesgruppen.
24 svarade ja, 10 svarade nej och en
avstod från att svara. De fyra männen
svarade att det skulle vara kul med
ﬂer manliga kollegor. En man konstaterade att frånvaron av män framför
allt märks på registratorsträﬀar där han
brukar vara ensam man på 30 kvinnor. Bland kvinnorna som svarat anser
några att alla yrkesgrupper bör ha en
bra blandning mellan könen och att
det ofta ger en roligare arbetsmiljö.
En svarar att på hennes arbetsplats så
har de idag en jämn fördelning mellan
könen. En annan upplever inte att det
är en sned fördelning inom yrket. En
tredje att den inte är så svår att missa.
En av de svarande menade att alla måste hjälpas åt att ändra på könsbalansen
och att det ska bli intressant att se var
vi beﬁnner oss om 10–15 år.
det är en ojämn könsfördelning inom yrket. Men behöver det
alltid vara en nackdel? Det som talar
för det är att en kvinnostämpel på ett
yrke än i dag tycks dra ner både status
och löner. Lägg till det att yrket länge
inte krävt någon speciﬁk utbildning.
Det är sorgligt att man än i dag har
detta synsätt, att ett kvinnoyrke automatiskt ses som något sämre. Könet
på den som utför ett arbete ska inte
spela någon roll – det borde handla
om en individ som är bättre lämpad
än en annan. Generellt brukar mixade arbetsplatser – olika kulturer, kön,
åldrar – leda till en mångfald av synsätt på hur verksamheten ska drivas
på bästa sätt, vilket ofta leder till förbättringar. Det är därför det behövs
en jämnare fördelning inom yrkesgruppen, inte för att det ska se bra ut i
någon jämställdhetsstatistik. Ñ

KLART ÄR ATT

SYND OCH SKAM
på Arkivens dag
Den 11 november ﬁras Arkivens dag för 20:e gången. Temat
sätts ett par år i förväg av nätverket för regionala samordnare
och ambitionen är att det ska spegla mångfalden i arkiven och
väcka allmänhetens intresse. I år är temat Synd och skam.
Text Cia Hipﬂ cia.hipﬂ@riksarkivet.se
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En intressant fråga är vad arkiven speglar och hur de speglar en
speciﬁ k historisk tid. Extra laddat blir det troligtvis runt prostitutionen.
Jakten på Ulla Winblad i källorna beskriver något av detta dilemma.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

Prostitutionen
som inte fanns
Om källorna till frihetstidens fria umgängesformer

om 1700-talet och
framför allt om frihetstidens umgängesformer där erotiken tycks haft en
framträdande position och bordellerna
blomstrade på sina håll. Det är en bild.
Men bilden, eller rättare sagt bilderna av denna tid och vilka som vistades
i den, bleknar fort i arkivens mörker.
Inte minst har det präglat bilden av
Ulla Winblad, denna nymf i Bellmans
diktning som växlar från en gudinnans
heroiska position till att hamna bland
de prostituerades skara. Detta i en tid
när sekulariseringen fortfarande var ett
okänt begrepp. Även om upplysningens tankegods spred sig även till denna
nordliga del av Europa, var det kyrkliga ingripandet på tryckfrihetens altare
betydligt mer märkbart än på politikens område. Felsteg från kyrkans
levnadsregler bestraﬀades hårt.
Maria Kristina Kiellström, kallad
Maja Stina, var förebilden till Ulla
Winblad-gestalten och ses som en
vanlig arbetande fattig kvinna. Hon
hamnade aldrig på spinnhuset eller
blev fälld för otukt. Hon födde ett
dödfött barn med en adelsman, som
snabbt passade på att återvända till
Finland. Men naturligtvis var barnets tillblivelse under förevändning
om äktenskapets hamn, utifrån den
bild som återges i rättens protokoll.
Hon blev också en gång anklagad för
MYCKET HAR SKRIVITS
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att bära sidensjal – ett plagg som inte
anstod en fattig kvinna – men klarade
sig genom att hänvisa till sitt arbete
på fabrik med sådan tillverkning.
hon med i ett par olika
förteckningar som anger privatpersoner
som prostituerade, eller i likvärdig roll.
Hon är upptagen under sitt alias, ett

SAMTIDIGT FINNS

”Bilden av
Ulla Winblad
växlar från
en gudinnas
position till att
hamna bland de
prostituerades
skara.”
sätt att skydda sin identitet från lagens
inte alltför utsträckta armar. Av detta
skäl använde sig de prostituerade vanligen också av pseudonymer. Här ﬁnns
hon upptagen under namn som Vinﬂaskan, monsieur Petter och mademoiselle Winblad. Möjligen använde hos
sig även av förnamnet Ulla. Eller så var

det ett förnamn som Bellman själv hittade på inom ramen för sin diktcykel.
Inget tyder dock på att Maria Kristina Kiellström tillhörde den grupp som
vistades på jungfruhusen. Snarare hörde hon till gruppen som rörde sig i det
vanliga kroglivet för att där träﬀa sina
kunder. Om det nu var det hon gjorde.
Säker kan man inte vara. Kanske var
det bara en kvinna som gillade erotiska
utsvävningar? Men om hon av männen
ändå stämplas som likvärdig med en
prostituerad, är hon det då? Eller hur
ska man se på det?
Historien har alltid haft svårt för
Ulla Winblad. Å ena sidan har den
mindre seriösa Bellmanforskningen
gärna parat ihop henne med Bellman.
Inte kan man väl sjunga med sådan
ljuv stämma riktat till en kvinna utan
att vara kär eller ha en relation? Även
senare forskare har haft svårt att slita
sig från modeller och tankegångar som
tidigare historiker framfört och framställningar i populärvetenskapliga
alster. Prostitutionen var i den bemärkelsen inte mindre komplex på denna tid. Trots detta går det inte att få
någon som helst kunskap om huruvida
den verkliga Maria Kristina Kiellström
ens var mer bekant med Bellman än
med den gemensamma nämnaren Erik
Nordström,med vilken hon förlovade
sig och sedan gifte sig. Nordström

Historien har alltid haft svårt för Ulla Winblad. Kanske var det bara en kvinna som gillade erotiska utsvävningar?
Bilden är målad av Elis Chiewitz omkring år 1820 och ﬁnns på Uppsala universitetsbibliotek.

var son till den trädgårdsmästare som
familjen haft under Bellmans uppväxt.
PÅ DETTA SÄTT ﬂyter de prostituerade
runt. Ett stort antal kommer aldrig att
hamna på spinnhuset och, även om så
var fallet, knappast för lägesmål. Sam-

tidigt har historien haft svårt att se på
och identiﬁera dessa grupperingar. För
visst ligger det ett märkligt skimmer
över beskrivningarna av Ulla Winblad. Må vara att hon säkert tillhörde en mer kurtiserande och avancerad
form av prostitution än vad jungfru-

husen erbjöd. Detta trots att litteraturvetenskapen, allt sedan Lauritz
Weibull gjorde upp med alla Lidneranekdoter under slutet av 1800-talet,
oftast försökt separera anekdoter från
fakta och gestalter i litterära verk med
deras historiska förebilder. Ñ
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Tema: Genus

Den kontrollerade
Frågan om prostitution väcker många
frågor rörande genus och är därför ett bra
exempel även för att diskutera källorna
i arkiven. Frågan har också kommit i
ropet i samband med dramatiseringen
av förra sekelskiftets kvinnokamp.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

kom prostitutionen
– som länge formellt var förbjuden –
att regleras informellt genom den så
kallade reglementeringen. Informellt
får här förstås med att det som formellt skulle hanteras genom kontrollen var veneriska sjukdomar och deras
spridning. Formellt kom även spridningen bland män, företrädesvis inom
militären, att inkluderas. Men med
tiden var det kvinnorna som utsattes
för myndigheternas nitiska övervakning. En kvinna som befann sig i ”fel”
miljö, på enklare krogar och framför
allt på caféer, ansågs vara fullt legitim
UNDER 1800-TALET
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skäl för kontroll, utan att ha bidragit till misstänksamheten annat än
genom sin själva vistelse på platsen.
Kontrollen av prostituerade skärptes i ﬂera led. Från att först varit aktualiserad i Stockholm, spred den sig
till ﬂera delar i landet. Det var också
i Stockholm som verksamheten kom
att vara kvar längst, ända fram till
1918. Skälet till att reglementeringen
avskaﬀades har uppfattats vara dess
ineﬀektivitet (verkar inte ha bidragit till att hindra veneriska sjukdomar
från att sprida sig) och läkekonstens
framsteg.

intressant är att det
inte behövde ﬁnnas någon form av
bevis. Vem som helst kunde anmäla
någon som var misstänkt för att ägna
sig åt prostitution och på så sätt hamna
i rullorna hos Besiktningsbyrån. Hade
man väl hamnat där var det svårt att
ta sig ur myndigheternas kontroller.
I princip fanns ingen brottsanklagelse
riktad mot vederbörande, vilket ledde
till en ganska stor grad av rättsosäkerhet. Särskilt när prostitutionspoliserna
ﬁck ökade befogenheter att med tvång
tillse att kvinnorna kom till undersökningarna. Det lär ha inneburit en i det
närmaste total kontroll.
Historien slutar dock inte 1918
med det formella upphörandet av reglementeringen. Bakom all hantering
fanns även annan lagstiftning som
reglerade prostitutionen, nämligen
lösdriverilagen. Det var en lag som i
sin förlängning fanns kvar till 1981
och i sin mer allmänna form fram till
1965. Den senare formen var av mer
begränsat slag. Även 1885 års lösdriverilag gav rätt att sätta kvinnor på
VAD SOM ÄR SÄRSKILT

Bilder från Stockholmspolisens signalementsfotograﬁer 1869–1920
som förvaras på Stockholms
stadsarkiv.
På Stadsarkivet ﬁnns förutom
polisfotograﬁer av prostituerade
även Prostitutionsbyråns arkiv.
Där hittar man till exempel brev
från prostituerade till polisen och
anonyma brev från män som av
olika anledningar vill ange kvinnor för prostitution.

prostitutionen
vad man kallade spinnhus, om de
inte hade en stadigvarande försörjning. Det var denna lag man åter
började tillämpa efter 1918.
kvinnor som faktiskt blev satta på Landskronas tvångsarbetesanstalt var få. Men ett varningssystem
och hot om tvångsarbete hade stor
eﬀekt. Tvångsarbete under lösdriverilagen sågs inte som ett brott i egentlig
mening – därför hölls inte heller någon
formell rättegång. Även detta gjorde
att rättssäkerheten försvagades. Lika
fullt kunde man kräva läkarundersökning och andra åtgärder av kvinnorna
om det ansågs befogat. Systemet hade
också eﬀekten att de som utnyttjade
kvinnorna kunde hota med att anmäla
dem för lösdriveri och därmed smita
från betalningen av den köpta tjänsten.
Prostitutionens historia problematiserar många etiska och metodologiska frågor kring hur arkiven ska tolkas
och deras roll. Det går inte att säga att
de kvinnor som ﬁnns i registren alltid
var prostituerade. De kan lika gärna

ANTALET

”Vem som helst kunde
anmäla någon som var
misstänkt för att ägna
sig åt prostitution.”
blivit misstänkta för detta, utan att ha
fått saken prövad. De som var professionella prostituerade – som Yvonne
Svanström tar upp i sin avhandling
– kan ha klarat sig från dessa kontroller genom förstå systemet. Många
som hade en mindre och mera exklusiv krets av klienter, kunde lättare hålla sig under polismyndighetens radar.
Det fanns naturligtvis ett delat intresse
mellan dem som nyttjade prostituerade och de prostituerade själva att hålla
verksamheten i det fördolda. Det belyser frågeställningar som samhället har
att hantera även idag. Även om det primärt inte är sexualiteten som man vill
kontrollera – och det idag ﬁnns en lag
som vänder på maktförhållandena och

kriminaliserar nyttjaren – går det ändå
ändå att hitta liknande propåer inom
angränsande områden.
UTAN DEN RIGORÖSA kontrollen inom
detta område, hade dessa kvinnors
liv och öden varit okända för vår
tid. Det speglar den dubbelhet som
arkiven alltid innehåller. Det livsöde som beskrivs har i sig utsatts för
ett övergrepp genom att uppgifterna
har registrerats. Kanske är det därför
som diskussionerna om rätten att bli
glömd och rädslan för registrering har
blivit så stark ivår tid? Om vi glömmer vår historia och de missgärningar
som gjorts, hur kan vi då lära oss av
vår historia? Ñ
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NÄR MORMORS
MORMOR BLEV MAN
Att få inblick i tidigare
generationers liv från
1800-talet är alltid
spännande. För Hilbert
Björkdahl var det extra
spännande eftersom
hans mormors mormor
levde större delen av
sitt liv som man. En
fantastisk berättelse
som blev manus till
teaterföreställningen
”Jag vet vem jag är”.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.com
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Björköby ﬁck för ett
tiotal år sedan överta en bunt brev och
anteckningar från sin morbror. Det
var dokument från 1800-talets mitt
och framåt, brev som hans mormors
mormor skrivit till sin dotter och dagboksanteckningar och tillbakablickar
på livet.
Therese Bruce föddes 1808 i en
adlig familj i Stockholm och som barn
kallades hon skämtsamt för ”Lilla fröken herrn”. När hon fyllde sexton år
blev det allvar. Therese förklarade då
att hon inte kunde tänka sig att fortsätta leva om hon inte ﬁck leva som
man. Motståndet var till en början
intensivt. Fadern insåg efter ett tag att
hon var orubblig och tog med sin dotter till anatomiprofessor Anders Johan
Hagströmer i Stockholm. På läkarintyget konstateras att hon nog var
mer man än kvinna. Pappan och den
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HILBERT BJÖRKDAHL I
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När Therese Bruce fyllde sexton år förklarade hon för familjen
att hon inte längre kunde tänka sig att leva som man. Efter en
undersökning hos anatomiprofessorn i Stockholm började hon
leva som man. Foto från Landsarkivet i Visby.

”På läkarintyget konstateras
att hon nog var mer man än
kvinna. Pappan och den nyblivna
sonen gick på restaurang för att
fira. Therese blev Andreas.”

nyblivna sonen gick på restaurang för
att ﬁra. Therese blev Andreas.
MEN ÄVEN OM familjen stöttade honom
var det inte problemfritt i dåtidens
samhälle. Det var otänkbart att en
kvinna bar långbyxor och det var noga
med att kvinnorna satt till vänster om
kyrkgången och männen till höger.
Om någon bytte sida var skandalen
ett faktum. Släkten var mycket ogillande och Andreas funderade på att
gå till sjöss för att komma bort från
allt skvaller och nyﬁkenhet. Till sist
bestämdes det i stället att han skulle
ﬂytta till Gotland för att lättare kunna etablera sig med sin nya identitet.
Det gick till en början ganska bra,
men när han var tjugonio år blev han
gravid. Det var varken planerat eller
önskat, så han ﬁck bo hos en läkare
som tog hand om graviditeten. Oﬃciellt hette det att han bodde där i väntan på en operation för vattusot. Han
födde en ﬂ icka som först lämnades till
en fosterfamilj. Men efter ett par år
blev Andreas och hans sambo Maria
ﬂ ickans nya fosterföräldrar.

så är mamma. Med åren blir det mer
religiöst innehåll med bibelord och
psalmer.
Litteraturvetaren Inger Littberger Caisou-Rousseau ﬁck höra talas
om Andreas Bruce och blev intresserad av hans öde. Hon såg till att
dagboksanteckningarna gavs ut,
med inledning och förklarande noter
av henne: Therese Andreas Bruce:
en sällsam historia från 1800-talet
(Makadam förlag 2013). I samband med att boken gavs ut donerade
Andreas Bruces barnbarns barnbarn,
Hilbert Björkdahl, brev och dagboksanteckningar till Landsarkivet
i Visby.

gripande öde ﬁnns i hans
dagboksanteckningar, som också
innehåller beskrivningar av krångel
med myndigheter och kyrkans avoghet mot honom. Dagböckerna, eller
snarare minnesanteckningarna, täcker tiden fram till 40-årsåldern. Efter
det kan man följa hans liv i breven till
dottern. Många handlar om förmaningar och råd till dottern – vanliga
pappabrev från en pappa som ock-

HELA DETTA

Sida ur Andreas Bruces memoarer nedtecknade
på 1870-talet. Ur Andreas Bruces personarkiv,
volym 1, Riksarkivet Landsarkivet i Visby.

STRAX INNAN BOKEN kom ut 2013 blev
Hilbert Björkdahl uppringd av skådespelaren Babben Larsson, vars mor
varit en engagerad släktforskare och
lokalhistoriker. Babben höll på att
gå igenom papper efter sin mor, som
hade haft en brevväxling med Hilbert
om Andreas Bruce. Babben undrade
om han ville ha tillbaka breven. När
han började berätta om sin mormors
mormor blev Babben intresserad. Hon
ville gärna göra en teaterföreställning
av Andreas Bruces liv. Och så blev
det. Manuset till föreställningen ”Jag
vet vem jag är” skrevs av Ingegerd
Monthan och sattes upp på Gotlandsteatern hösten 2016. Ñ
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Kvinnors företagande
behöver nå gymnasiet
Företagande och genusperspektiv har varit i särskilt fokus i
projektet ”Kvinnor i Västerbottniskt näringsliv”. Projektet syftar
till att öka kunskapen om företagsarkivens innehåll med särskild
betoning på normkritik. Nu antar arkivet utmaningen hur
dessa berättelser ska nå ut till en bredare allmänhet. Arbetet
inleds med ett samarbete med länets gymnasieskolor.
Text Martin Paju qﬁw@foretagsarkivet.s

, FiW, har
sedan 2013 arbetat med att förmedla
en alternativ bild av näringslivet i Västerbotten. Beskrivningen av Västerbottens kolonisering – med gruvnäring,
skogsbruk och energi¬anläggningar
– kan ifrågasättas när genus-glasögonen tas på. Var ﬁnns kvinnorna i dessa
berättelser och hur kan materialet nå
ut till en bredare allmänhet?
Genom att synliggöra kvinnors
historiska och samtida företagande kan unga människor ges förebilder som bättre stämmer överens med
verkligheten. Dessutom visar forskningen att lärare som visar entusiasm
för ett särskilt perspektiv på historia påverkar elevernas vilja att arbeta
med ett speciﬁkt material. I projektet
”Kvinnor i Västerbottniskt näringsliv” ska företagsarkivet samla material om kvinnors entreprenörskap via
gymnasieelevers egna berättelser. Att
få göra sitt eget urval som den enskilde studenten känner engagemang och
intresse för har rimligen ökad eﬀekt
på den egna studiemotivationen.
Elever på gymnasienivå kan få
ökad förståelse för sin samtid genom
att bearbeta den ekonomiska historien
i sin egen region. Med historisk kunskap och hjälp att relatera till historiska vittnesmål kan de bättre förstå
situationen i ett regionalt perspektiv.
För Västerbotten handlar det ofta om
att förstå koloniseringen av regionen.
Via bearbetning av historiskt material
kan de skapa sig perspektiv på dagens
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debatt kring kvinnors deltagande i
näringslivet.
EN NATURLIG MÅLGRUPP är pedagoger och
studenter inom gymnasieskolan där
det borde ﬁnnas utrymme att intressera sig för en regions näringslivshistoria. Men gymnasiepedagoger har inte
automatiskt möjlighet att borra i historiskt material, oavsett hur mycket
ett litet företagsarkiv försöker skruva
på argumenten.
I kursplaner för pedagoger med
intresse för historia talas om ”gransk-

Däremot har pedagoger med ett bredare samhällsvetenskapligt undervisningsuppdrag, SO-ämnen, lättare att
se företagsarkiv som en betydelsefull
tillgång i sitt arbete.
berättelser från kvinnors entreprenörskap i Västerbotten
ﬁnns en unik möjlighet att konkret
presentera kvinnors situation inom
näringslivet. Detta ska framöver föras
ut inför en bredare allmänhet där arkivet efterfrågar forskning och bidrag
från studenter och elever på olika nivå-

GENOM ATT SAMLA

”Det är en unik möjlighet
att presentera kvinnors
situation inom näringslivet.”
ningar och tolkningar av historiskt
källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som
utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.” Inom företagsekonomi ﬁnns anvisningar som
anknyter till företagandets historiska
villkor och om ”förmåga att reﬂektera
över företagens ansvar för en hållbar
utveckling samt över demokratiska
värderingar, etik och genus i samband
med ekonomiskt beslutsfattande.”
I Västerbotten har det visat sig
svårt att locka pedagoger som undervisar i ämnen som fokuserar handel,
entreprenörskap och företagsekonomi.

er. Via samlingarna som består av mer
eller mindre obearbetat material kan
Företagsarkivet stärka sin roll bland
gymnasieskolor i Västerbotten. Betoningen ligger på att skapa en nära relation mellan enskilda elever och enskilda företagare där elever själva får forska i den lokala näringslivshistorien.
Genom ett samarbete med Företagsarkivet kan gymnasieskolor i Västerbotten vässa sin förmåga att pedagogiskt förmedla normkritiska perspektiv
på regionens ekonomiska historia.
Företagsarkivet kommer även att
skapa kontakt med den historiedidaktiska forskningen, ett område som

Elever på gymnasienivå kan få ökad förståelse för sin samtid genom att bearbeta den ekonomiska historien i sin egen
region. Projektet ”Kvinnor i Västerbottniskt näringsliv” samlar material om kvinnors entreprenörskap.

lockar framför allt gymnasiepedagoger som via vetenskapliga insatser
kan utveckla sitt ämne. Vi hyser stort
hopp om att pedagoger inom områden som rör historia, ekonomi, handel
och entreprenörskap kommer att göra
insatser avseende normkritiska aspekter på företagandets villkor. I och med
Företagsarkivets internetbaserade
material kan vi enklare förmedla detta
till ungdomar och pedagoger runt om
i regionen. Ñ

Kvinnors företagande
i Västerbotten
E-post: qﬁw@foretagsarkivet.se
Facebook: fb.me/foretagsarkivet.se
Hemsida: foretagsarkivet.se/
om-oss/kvinnor-i-vasterbottniskt
-naringsliv

Konkurser och
självmord saknas
nära humaniora,
kan uppleva frågor om företagande
och näringslivshistoria som problematiska och de har svårt att presentera
sådant material inför sina studenter. En teori är att materialet i ett
företagsarkiv oftast innehåller framgångsbeskrivningar med ”det lyckade företagandet”. Det mindre lyckade
företagandet – konkurser, missbruk,
njugga relationer till anställda, skilsmässor och självmord – är kanske inte
det som näringsliv och företagare vill
skylta med.
På andra områden visar svenska
historiesamlingar gärna upp hemsk-

PEDAGOGER SOM ARBETAR

heter, övergrepp och politiska rörelser som med samtiden blick inte framstår som något att vara särskilt stolt
över. Men när vi ska visa upp näringslivets historia så hamnar det mindre
lyckosamma företagandet i skuggan.
Misstänksamheten mot materialet
i ett företagsarkiv kan därför enkelt
förstås.
utgångspunkt är att
näringslivshistoria i framtiden bör
presenteras med utgångspunkt från ett
bredare anslag, där även kritiska frågor mot det egna materialet kan resas
och diskuteras.

FÖRETAGSARKIVETS
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PÅ JAKT EFTER

Kata Dalström
Att skriva en biograﬁ innebär att man går in i en
lång, vindlande dialog med en människa. Som
författare är man i händerna på källmaterialet
– vad har bevarats, vad har rensats ut?
Gunnela Björk berättar om jakten på saknade
pusselbitar och glömda lådor i källare.
Text Gunnela Björk gunnelabjork@gmail.com

FÖR TRE ÅR SEDAN bestämde jag mig; nästa
bok skulle handla om den socialistiska
agitatorn Kata Dalström. Det fanns
redan ﬂera biograﬁer om Kata, men
efter att ha skaﬀat mig en överblick
över hennes arkiv på Arbetarrörelsens
Arkiv och Bibliotek (ARAB), kunde
jag konstatera att mer fanns att säga.
Först något om min huvudperson,
den kvinna som jag har tillbringat
de senaste tre åren tillsammans med.
Anna Maria Catharina Carlberg,
med smeknamnet Kata, växte upp
i Kopparberg där fadern drev ett
framgångsrikt smältverk. Hon gifte sig ung med en konservativ järnvägsingenjör och ﬁck sju barn. Kata
Dalström var en vetgirig människa
med starka känslor och stor handlingskraft. Efter att ha engagerat
sig i kampen mot religiös vidskepelse, i bildningsfrågor och i välgörenhet, blev hon – till mångas förfäran
– medlem i det socialdemokratiska
partiet. Året var 1894 och Kata skulle
just fylla 36.
UNDER ÅREN 1900–1905 tillhörde hon
partiledningen. Men det var som
resande agitator Kata Dalström fann
sin rätta plats i tillvaron. Snart var
”fru Kata” en av partiets ﬂ itigaste och
mest efterfrågade talare. Hennes arkiv
innehåller hundratals brev med böner
från olika håll i landet: ”Kom till oss,
hjälp oss, tala till oss, förklara för de
fåkunniga och övertyga de klentrog-
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na.” Kata gjorde vad hon kunde, låg
ute på resor stora delar av året, besökte varenda avkrok och blev en av sin
tids största kändisar: en publikmagnet
och mytomspunnen som få.
När SAP splittrades 1917 hörde
Kata till dem som bildade ett nytt
vänstersocialdemokratiskt parti
(SSV). Det splittrades i sin tur 1921
och för tredje gången hamnade Kata
Dalström i ledningen för ett politiskt
parti: den här gången Sveriges Kommunistiska Parti (SKP).
UNDER HELA SITT vuxna liv var Kata
intresserad av andliga frågor. Hon
studerade österländska religioner, blev
buddist och utövande spiritist. Under
sina sista år blev hon starkt kritiserad
i sitt eget parti, både för detta och för
sin ”borgerliga” bildningssyn.
Redan år 1910 kontaktade Kata
Arbetarrörelsens arkiv och frågade
om det fanns intresse för hennes brevsamling, vilket arkivets föreståndare
Oscar Borge förstås bekräftade. Men
det skulle dröja innan materialet kom
på plats. För trots att Kata Dalström i
sitt testamente angav att hennes kvarlämnade papper skulle överlämnas
till Arbetarrörelsens arkiv, skedde det
först på 1950-talet. Möjligen berodde
det på att dottern Elsa länge närde
planer på att skriva en biograﬁ om sin
mor – vilket aldrig blev av. Därefter
har arkivet kompletterats, bland annat
med Katas små ﬁckalmanackor.

När jag skaﬀat mig en första översikt av detta stora och välordnade
arkiv med massor av brev och originalmanuskript kändes det fantastiskt
bra. Nu var det väl bara att jobba på.
sjönk mitt mod.
Viktiga delar saknades. En hel volym
hade försvunnit någon gång i början

MEN GANSKA SNART

”Ganska snart sjönk mitt
mod. Viktiga delar saknades.
Var fanns de memoarer och
dagböcker som tidigare biografiskrivare haft tillgång till?”

aav 1980-talet. Och mer oroande:
vvar fanns de memoarer och dagböcker som tidigare biograﬁskb
rrivare uppenbarligen haft tillgång till?
Efter ett visst detektivarbete framkom att ett av Katas
b
barnbarnsbarn förvarade en
låda ”med oklart innehåll” i sin
källare – i Örebro, bara tre kvarter från min egen bostad. När jag
ccyklade därifrån var det med klappande hjärta och en dyrbar last.
p
Allt det jag saknat fanns i den
A
llådan och mer än så. Jag
ååkte direkt upp till

ArkivCentrum i Örebro län som åtog
sig att förvara materialet tills vidare.
En viktig del av Katas efterlämnade papper har jag alltså haft nära
till hands. Men många tågresor har
det blivit, tur och retur ARAB i Flemingsberg. Där förvaras ju inte bara
Katas personarkiv och arkivhandlingar från personer och organisationer
i arbetarrörelsen, där ﬁnns även ett
fantastiskt bibliotek.
JAG FICK OCKSÅ anledning att göra utﬂykter till en rad andra institutioner:
Riksarkivet, Sigtunastiftelsens arkiv
med sin stora klippsamling och forskningsarkivet vid Göteborgs universitet, där jag fann många spår av Kata
i hennes partikamrat Fredrik Ströms
välordnade personarkiv. Stockholms
stadsarkiv visade sig vara en guldgruva; bouppteckningar och taxeringslängder kunde berätta en hel del om
familjen
f
Dalströms ekonomiska bergoch dalbana.
Nu är boken klar. Och jag är så
glad över att familjen Dalström nu
har beslutat att jag får överlämna allt
material i ”lådan” till Arbetarrörelsens
Arkiv och Biblioket, där det kommer att inordnas i Katas samlingar
och ﬁnnas tillgängligt för framtida
forskning. Ñ

Gunnela Björk
Gunnela Björk, docent i historia vid
Örebro universitet och författare till
boken Kata Dalström. Agitatorn som
gick sin egen väg (Historiska Media
2017).
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Digitalt arkiv för
kvinnors historia
Varför ﬁnns det inga kvinnliga konstnärer, ﬁ losofer, vetenskapsmän, politiker eller författare? Frågan väcks så snart konstens,
litteraturens, medicinens eller ﬁ losoﬁns historia ska skrivas.
Den skeva könsrepresentationen i historieskrivningen är
en viktig bakgrund till infrastrukturprojektet ”Svenskt
kvinnobiograﬁskt lexikon” vid Göteborgs universitet.
Text Lisbeth Larsson & Maria Sjöberg maria.sjoberg@history.gu.se

för kvinnors historia är att historieskrivningen delvis
vilar på beﬁntliga biograﬁska lexikon.
I dem har kvinnor inte gjort så många
avtryck. I stora svenska biograﬁska
lexikon omfattar kvinnorna endast
5–10 procent av persongalleriet.
Om historieskrivningen ska bli
mindre missvisande måste därför
källmaterialet förändras.
I projektets första fas dokumenteras
biograﬁska data och levnadsteckningar om 1 000 kvinnor – från medeltid
till nutid. Allt materialet publiceras
digitalt på engelska och svenska, och
ska vara tillgängligt gratis från och
med mars 2018.
Arbetet med lexikonet väcker
nytt liv i biograﬁgenrens gamla frågor, om exempelvis urval och vad
som är väsentligt i de olika biograﬁerna. Men det ger också upphov till
nya frågor: vad betyder de digitala
medierna för de kunskaper som kan
inhämtas?
BAKGRUNDEN TILL ARKIVET

I DEN VÅG AV nationell biografering
som gick fram över Europa under
1800-talet var Sverige ett pionjärland,
med början år 1835. I grannländerna
Danmark och Norge initierades utgivningen av ett nationellt biograﬁskt
lexikon först 1887 respektive 1923,
i Tyskland 1875 och i Storbritannien 1885. Privilegiet att bli föremål
för denna typ av dokumentation, som
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tidigare hade varit förbehållet adeln,
kom att omfatta alltﬂer samhällsskikt.
För svenskt vidkommande tog biograferingen särskild fart 1917 när
bokförlaget Bonniers initierade en ny
nationalbiograﬁ, Svenskt biograﬁskt
lexikon (SBL). Det är ett arbete som

urvalskriterierna inte
kan vara desamma som i SBL. I ett
samhälle där villkoren för kvinnor
och män har varit mycket olika, är
”bemärkta” ett problematiskt kriterium
som osynliggjort kvinnors betydelse för
samhällets fortbestånd och utveckling.

DET ÄR TYDLIGT ATT

”Deras mer professionella
verksamhet skedde länge
i skuggan av en man eller
tillsammans med honom.”
fortfarande pågår och som i dag är en
del av det svenska Riksarkivet. I SBL,
som nu har hunnit till bokstaven S,
biograferas ”personer och släkter som
gjort sig bemärkta inom samhällets
alla områden”. Resultatet är att drygt
90 procent är män.
Eftersom nationalbiograﬁns mål är
att ge en representativ bild av betydelsefulla personer inom olika områden,
kan det konstateras att denna uppgift
ännu kvarstår. Bristen på representativitet och historisk dokumentation vad
gäller kvinnor är visserligen ett problem som SBL delar med andra nationalbiograﬁska lexikon, men i ﬂera
andra länder har man genomfört olika
projekt för att lösa detta.

I existerande biograﬁska lexikon
tenderar de kvinnor som representeras att ha varit gifta med framstående män eller att ha varit verksamma
inom olika kulturella yrken som skådespelerska, sångerska, författare etc.
För att få en historiskt realistisk
bild av kvinnors roll i denna måste
också framstående kvinnor inom politik, vetenskap, folkrörelseorganisationer etc. representeras och biograferas. även om de av olika anledningar inte gjort sig lika ”bemärka” som
män inom samma verksamheter. Till
exempel hade kvinnors ideella verksamheter länge en stor betydelse för
samhällets stabilitet. Deras mer professionella verksamhet skedde länge i

I existerande biograﬁska lexikon
tenderar kvinnorna att vara gifta med
framstående män. Precis som Karin
Larsson verkade de i skuggan av sina
män. Karin och dottern Suzanne målad
av Carl Larsson år 1885. Bilden är
beskuren.

kvinnobiograﬁskt lexikon är inte bara
en samling av kvinnors historia, det är
också en utvecklingsbar databas.
Alla biograferade kvinnor taggas
med adekvata ämnesord, så kallade
nyckelord, och de är sökbara, liksom de
många organisationer kvinnor startade
och drev. Det är också möjligt att söka
fram och lista kvinnornas verksamhet.
Tanken är att i en andra fas komplettera med koordinater för utbildnings-, bostads- och verksamhetsorter
för att på så vis ge varje biograferad
kvinna en personlig livskarta. Redan
i nuläget är det emellertid möjligt att
urskilja vissa och kanske oväntade
mönster i Sveriges historiska politiska
geograﬁ.
Databasen är alltså utvecklingsbar
och kan hållas levande med ständigt
återkommande uppdateringar, korrigeringar och kompletteringar. Det är
den digitala teknikens förtjänst och på
det sättet har det varit en fördel med
att vara sent ute. Föregångarna på fältet i de europeiska länder, där särskilda
kvinnobiograﬁska verk har byggts upp,
har alla haft boken som utgångspunkt.

skuggan av en man eller tillsammans
med honom. Kvinnors framträdanden
på den oﬀentliga scenen behöver också
synliggöras även om det ägt rum senare än mäns.
REDAKTIONEN INLEDDE med att gå igenom
äldre biograﬁska lexikon, handböcker
och tidigare forskning. Det gick relativt snabbt att skapa listor på 3 000
kvinnor, vilka alla på olika sätt hade
bidragit till samhället och därför borde biograferas. I urvalet av de första
tusen prioriterades kvinnor som nationellt eller regionalt gjort samhälleliga insatser. Åtskilliga pionjärer ryms
bland dem, men också kvinnor som i
skymundan och lågmält varit engagerade i vård, omsorgsfrågor, barnskötsel, skolor, mission med mera.
Alltså verksamheter som generellt har

nedvärderats i tidigare historieskrivning, men som varit oundgängliga för
tusentals svenskar genom tiderna.
För första gången samlas alltså
aktuella och forskningsmässigt uppdaterad information om 1 000 kvinnors historiska samhällsinsatser på ett
och samma ställe. Lexikonet fungerar därmed som ett arkiv för kvinnors
historia. Eftersom lexikonet publiceras digitalt och i formen av en databas
kan fritextsökningar göras på allt som
är inmatat i databasen. Sådana sökningar går att kombinera i all oändlighet, endast fantasin sätter gränser.
ALLT EFTERSOM redaktionsarbetet har
fortskridit har värdet av den digitala
utgångspunkten blivit allt tydligare,
och det är också i detta fördelen med
att vara sist på plan visar sig. Svenskt

UTÖVER ATT lexikonet blir ett arkiv för
kvinnors historia är det också ett
demokratiprojekt. Det betyder inte att
representationen på alla sätt blir rättvisande, eftersom det bygger på underlag
som ﬁnns bevarade i arkiv, som ordnats
efter ålderdomliga principer. Därför
byggs missvisningar oundvikligen in
också i lexikonet. Det är huvudsakligen
adliga kvinnor som gjort avtryck i arkiven, medan torpar- och bondkvinnorna
förblir osynliga. Mot bakgrund av historieskrivningens demokratiska aspekter kommer den könsliga representationen i högre grad speglar samhällets
realiteter, men den klassmässiga kvarstår för framtidens historiker.
I framtidens historiskt jämförande
analyser kommer rimligtvis de krafter
som verkat för en könslig jämställdhet att bli synliggjorda på ett annat
och mera systematiskt sätt än tidigare. Liksom de krafter som verkat
emot. Ñ
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Förstärkt roll
inom forskningen
Riksarkivet är en central aktör inom den svenska
forskningen. Det är en position som kräver att
myndigheten framtidssäkrar forskningens tillgång
till det omfattande material som den förvaltar och
är lyhörd för hur materialet bör organiseras.

DAGENS FORSKARE arbetar i allt högre
grad med digitala analysverktyg. Med hjälp av dem kan man
söka material från olika källor, i en
omfattning och på ett sätt som var
otänkbart för bara tio–femton år
sedan. Digitala informationsinfrastrukturer, där digitaliserat material
kodas och länkas samman, öppnar
för nya möjligheter. Forskare kan
spåra både individer och företeelser över tid och rum, och se mönster
som tidigare var omöjliga att rekonstruera på grund av tidsåtgången vid
manuell hantering. Infrastrukturerna bidrar också till att forskningen
blir mer tvärvetenskaplig.
Projektet SwedPop länkar samman historiska befolkningsdata från
ﬂera databaser så att de blir sökbara
på helt nya sätt. Det ger såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning nya, spännande förutsättningar att ställa frågor. Liknande syften ﬁnns inom
pilotprojektet TORA, som skapar
ett register över byar och gårdar i
Sverige från medeltiden fram till
omkring år 1800 och publicerar dem
som länkad öppen data i en digital
plattform. Genom att bli ett nav för

36 ARKIV 3/2017

olika framtida databaser med geograﬁsk information kommer TORA
att möjliggöra för kombinerade sökningar, och därigenom främja ett
ﬂertal forskningsfält inom båda
humaniora och samhällsvetenskap.
NYA ANALYSMÖJLIGHETER skapas också
inom det EU-stödda Swe-Clarin,
som Riksarkivet deltar i. Inom det
projektet utvecklas digitala språkteknologiska verktyg, som tidigare
nästan enbart användes av språkvetare, för att kunna appliceras på texters innehåll. Det möjliggör för forskare från alla discipliner att analysera massiva textmängder på både
nya och gamla sätt. Information som
tidigare skulle ha tagit en forskare
åratal att manuellt sammanställa,
kan datorprogram analysera fram på
någon minut. Det stora forskningsprojektet Gender and Work, som
drivs av historiska institutionen vid
Uppsala universitet, är ett exempel
på vad man kan åstadkomma med
en sådan metod.

utvecklingen medför att
Riksarkivets material idag används
inom forskning från ﬂer discipli-

DEN DIGITALA

ner än tidigare. Den för också med
sig att den akademiska forskningen har behov av att nyttja Riksarkivets material på sätt som ibland
skiljer sig från andra användares
behov, och som kräver en större
arbetsinsats från Riksarkivets sida.
Riksarkivet har för avsikt att fortsätta att framtidssäkra forskningens tillgång till arkivmaterial. Därför inför riksarkivarien en tydligare
styrning av myndighetens FoUverksamhet, och prioriterar frågor
kring informationsinfrastrukturer
och digital tillgänglighet i den nya
forskningspolicyn. Ñ
Cecilia Notini Burch
Forskningssekreterare på
Riksarkivet, ﬁlosoﬁe doktor
i historia med inriktning
på ﬂyktingfrågor och
säkerhetspolitik

För mer information
Läs mer om Riksarkivets FoU-projekt på
https://riksarkivet.se/forskningsprojekt

Äldsta kartan över Rinkeby i Spånga socken, nuvarande Stockholm, upprättad av lantmätaren Thomas
Christiernsson år 1636. Rinkeby är en av över 20 000 historiska bebyggelseenheter som nu har
koordinatsatts till TORA. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, A10:12.

FGS för databaser
för att skapa ett förslag till FGS databaser som planeras
vara avslutat februari 2018. Projektet
är ett samarbete mellan framförallt
Riksarkivet, Statens servicecenter
och Sydarkivera.
FGS för databaser är aktuellt i
samtliga fall där det ﬁnns information lagrad i databasbaserade
ursprungssystem. Det ger möjlighet att deﬁniera hur information ur
databaser ska paketeras och förses

ETT ARBETE PÅGÅR

med metadata för att möjliggöra
överföring och e-arkivering eller
vara underlag för utveckling och
upphandling av e-arkivtjänster.
Projektets mål är att ta fram ett
fullständigt förslag på FGS för databaser med två alternativ. Det ena bygger på ADDML-speciﬁkationen och
det andra på SIARD-speciﬁkationen. De två alternativen svarar delvis
mot olika behov och täcker tillsammans bättre olika situationer. Detta

är en fördel både för myndigheter och
för leverantörer av tekniska lösningar,
såsom e-arkiv eller ursprungliga verksamhetssystem. Den nya FGS:en är
tänkt att erbjuda tydligare och bättre
lösningsmöjligheter än idag.
I projektet, styrgruppen och referensgruppen ingår representanter
från ett stort antal myndigheter,
kommuner och landsting.
Magnus Geber
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Mer än första-hjälpen!
Sköldvagnen är inte bara
material som första hjälp vid
olycksfall utan även erbjudande
av utbildning för er personal om
ni köper av oss.

Kontakta Peter så berättar han mer:
Peter Edvall
Direkt: +46 8 653 60 40,
Mobil: +46 70 791 07 85
E-post: peter@businessfactory.se
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Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
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Vi säkerställer bevarandet av er digitala information
- Systemet kan hantera handlingar och metadata i olika
format oavsett verksamhetssystem.
- Systemet tillåter migrering och export oberoende av
leverantör.
- Den öppna datalagringen kan även anpassas till valfri
struktur eller till etablerade standarder som Moreq2 och
Dublin Core.
- Systemet gör kontinuerliga kontroller av de elektroniska
handlingarna för att säkerställa att de inte skadats.

- Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och
är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003).
- Systemet är fullt integrerat mot Platina och W3D3.

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com

Krönikan
Den dyker upp då och då och får ibland
fastare, ibland ﬂyktigare form. Det jag avser är diskussionen om hur arkiven ska samlas ihop till kluster och om
det överhuvudtaget ska göras. I Göteborg ﬁnns en kvinnohistorisk samling som också innehåller arkiv. Inom
Riksarkivet har man något som kallas presshistoriskt
arkiv och det har också talats om att samla arkiv för olika
etniska identiteter och utifrån andra perspektiv. I vissa sammanhang har enskilda sektorn delats upp i olika
intressesfärer. I andra fall har det
mest skett till namnet, eller organisationsformen, medan den fysiska placeringen har samorganiserats. Riksarkivets presshistoriska arkiv är på
det sättet i dagsläget mer ett namn
och intresseinriktning än en separat
organisationsstruktur.
DEBATTEN ÄR INTE NY.

många håll är det svaga institutioner med små möjlighet att samla in arkiv. Samtidigt ﬁnns det ett mervärde
av att det ﬁnns institutioner av olika slag, som riktar sig
till en särskild kategori av arkivbildare. Om de ekonomiska förutsättningarna är de rätta kan det vara av betydelse med någon form av mer aktiv insamling av arkiv. Men
resurserna är på sina håll är alltför små för att göra denna
hantering rättvis.
Det blir problematiskt när samlingar ordnas utifrån
en aspekt, där andra kan vara
lika naturliga eller naturligare.
Ska man samla politiska kvinnoorganisationers arkiv på en
särskild plats? Eller är de mer
intressanta utifrån perspektivet att vara en del av det politiska beslutet? Med dagens tekniska möjligheter är inte heller
detta nödvändigt. Det ﬁnns
mycket som talar för att det är
bättre att ta in arkivbildare och
bevara dem utifrån den roll som
arkivet speglar, än olika aspekter av det. Det är alltså inte fel
att exempelvis samla ihop allmänna kvinnoföreningar till
en och samma arkivinstitution.
Men breddar man det till att
vara arkiv som är intressanta ur
ett genusperspektiv, eller för att
exempelvis en författare varit en
del av kvinnorörelsen, kan det
”Det blir problem
bli problem. Risken är stor att
när samlingar ordnas arkiv, och det intressanta materialet från arkivbildare, börjar
utifrån en aspekt,
styras av ett speciﬁkt syfte för
där andra kan vara
att bevara arkiven. Det ger ocklika naturliga.”
så lätt en bild av att vara en helhet, men är bara en delmängd.

UTIFRÅN DEN GRUNDPRINCIP som varit gällande för arkivbildning, ända sedan
proveniens-principens tillkomst, har
tanken varit att utgå från något slags
ursprung hos arkivbildaren och även
behålla den inre ordningen i arkiven.
Tanken har både varit arbetsekonomiskt rationellt och visat respekt
för det omöjliga att veta vilket syfte
den har som söker i arkivet. Möjligen kan man göra upp extra register
för att underlätta och göra materialet användbart i de fall informationen
ska användas för andra syften än det
tänkta, eller då sökingångar förkommit. Men arbetsinsatsen står sällan i
proportion till nyttan.
Arkiv har alltid varit intressanta för
samlingar. Många museer har tagit
in arkiv inom sina intresseområden,
många universitetsbibliotek har tagit
emot arkiv och exempelvis Kungliga
Biblioteket har många författararkiv bevarade. Historiskt
har många av dessa indelningar varit naturliga, särskilt
de av äldre datum. Det statliga arkivväsendet var mer
skilt från den enskilda sektorn och mer fokuserat på den
oﬀentliga sektorns arkivvård, med lokala variationer.
Vilken roll och ansvar det oﬀentliga har tagit för den
enskilda sektorn har därför varierat stort inom landet,
både från statligt och kommunalt håll.

ATT SAMLA ALLA ARKIV av en och samma typ på ett och samma
ställe i en region, eller i landet, har alltid varit omdiskuterat. En forskningsinriktning har på det sättet underlättats framför andra. Troligen har det gynnat den akademiska forskningen mer än den lokalbetonade. Samtidigt
ﬁnns det ett annat ganska allvarligt problem. I Sverige
är ansvaret för den enskilda sektorn väldigt svagt. På

ARKIVEN KOMMER BÄST till sin rätt när de får stå för sig själva,
utan att kopplas samman med något speciﬁkt intresse.
Med metadata kan man naturligtvis skapa en virtuell
samling utifrån ett tema. Ett sådant förfaringssätt är
betydligt bättre. Skillnaden mellan museer, bibliotek och
arkiv är ju att den sistnämnda inte håller på med samlingar. Även museer och bibliotek kan ha enstaka unika
objekt som är oersättliga. Men arkiv är alltid unika per
deﬁnition. Därför fungerar de faktiskt ganska dåligt för
att samla ihop fysiskt kring ett speciﬁkt tema, i alla fall
så länge det inte bara är en virtuell samling för ett särskilt område. Men att stanna där är nog en ganska bra
lösning. Ñ

Lars Lundqvist
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