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Abstract  
The purpose of this thesis is to examine how genealo-
gists create identity through their own research, and 
how they live with their ancestors in the everyday life. 
The questions at issue are: How do genealogists deal 
with concepts like “native home district”, “heritage” 
and “family”. Does it exist a problem in creating iden-
tity and how genealogists regard other people with a 
different background, for instance immigrants. 

This thesis consists of three parts: in the first I present 
my aim, questions at issue, my method with qualitative 
interviews, and my theoretical frame from sociology 
and anthropology. The second part consists of the re-
sults given from my interviews with my eleven gene-
alogists from Uddevalla and Trollhättan. In the third 
and last part a discussion from the empirical and theo-
retical information from earlier in the thesis is made. 

Genealogists often “lives” close with their ancestors 
through their results of family history studies. I can se 
them as narratives in their minds. Hardly any person 
starts genealogical research to receive an identity. 
Most of them will anyhow be influenced by their stud-
ies in some way. Almost every person interviewed by 
me did not think that their identity had changed since 
they started genealogical research.  

Nyckelord  Släktforskning, identitet, släkt, hembygd, arv, samhäl-
le, demokrati, historia. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Som barn var jag tidigt mycket fascinerad av en stencil innehållande en redogörelse av 
delar av min morfars släkt. Denna förvarades i min fars nattduksbordslåda, och inte i 
min mors, vilket egentligen borde ha varit mer naturligt. Jag vet inte om anledningen till 
detta var den bristfälliga kontakt hon hade med sin far, eller om orsaken var att finna i 
att hon inte hade plats i sin egen låda. Denna släkttavla inleds några generationer tillba-
ka med namn och årtal på ett antal västgötar, alla med bakgrund i det gamla bondesam-
hället. Dessa anonyma personer kände jag inte någon större upphetsning inför. I början 
av artonhundratalet halkade en gren in på en adlig släkt, och nu blev det hela till en 
äventyrsberättelse eller en slags saga. Jag kunde läsa om modiga män som stred för Sve-
rige under stormaktstiden och följa släkten tillbaka till det medeltida Skottland. Här fann 
jag män med titlar som Sir och Riddare. Detta gjorde ett starkt intryck på mig då jag 
plötsligt kunde bilda mina egna berättelser utefter ”egen” erfarenhetsvärld. Som arbetar-
barn låg historiens och sagans riddare paradoxalt nog mig närmare än landsbygdens 
odalmän. 

I början av 1980-talet läste jag dramatik vid Göteborgs universitet. På mina promenader 
mellan Centralstationen och Landala passerade jag Landsarkivet. Min nyfikenhet på 
detta hus och dess innehåll fick mig att gå in i det och jag blev snabbt fascinerad av ar-
kivens möjligheter. Naturligtvis var det även mitt stora intresse för historia och etnologi 
som låg bakom att jag tog klivet in i släktforskarnas värld. Jag hade länge funderat på 
varför jag heter Börjesson i efternamn. Dessutom lockade mig mysteriet med vad som 
hade hänt min farfars tre bröder i Amerika. De adliga förfäderna intresserade mig inte så 
mycket längre. Det var i stället min starka förankring i Trollhättans arbetarebefolkning 
och 1800-talets torpare och backstugusittare som fångade mitt intresse. Denna intresse-
förskjutning var antagligen påverkad av mitt engagemang inom arbetarrörelsen. 

Då jag började använda datorer i min släktforskning, både med släktforskarprogram och 
med datasökning via Internet, kom jag åter att forska på min adliga sida. Internet under-
lättar avsevärt om man vill söka sig fram bland Skottlands klaner under medeltiden när 
man befinner sig i Sverige. 

När jag började studera på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap var 
en av de starkaste kopplingarna till bibliotekssfären just släktforskning. Därför kom jag 
att under ett tidigt skede av min utbildning fundera på att skriva en uppsats med anknyt-
ning till släktforskning. Mina tankar kring hur min egen släktforskning har varierat förde 
mig in på reflektioner över hur släktforskare medvetet eller omedvetet använder denna 
kunskap i sitt eget identitetsskapande Definition av identitet kan vara: I kultur- och soci-
alantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd 
kultur, etnisk grupp eller nation. Man talar således om kulturell identitet, etnisk identitet 
eller nationell identitet..1 I denna uppsats handlar det främst om den egna identifikatio-

                                            
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209859 
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nen, men kommer delvis in på kulturell-, etnisk-, nationell respektive regional identitet. 
Den egna identifikationen är hur den enskilde släktforskaren uppfattar hur och varför 
hon tycker sig vara som hon är.Då släktforskning återfinns som aktivitet på nästan alla 
landets kommunala bibliotek, anser jag att det är av värde att undersöka hur släktforsk-
ning fungerar som en del i människors identitetsskapande, detta med utgångspunkt i den 
svenska kulturpolitiken. Släktforskningens plats på våra folkbibliotek anser jag, trots de 
senaste årens internetutveckling för släktforskare, är i högsta grad grundmurad. Antalet 
släktforskare som använder olika internettjänster och tar del av innehållet på släktfors-
karrelaterade cd-skivor är stort på våra bibliotek, därför anser jag att forska kring släkt-
forskning inom informations- och biblioteksvetenskap. 

Att tillvarata människors kulturarv är en viktig del av svensk kulturpolitik. Detta är nå-
got som framgår av Kulturutredningen 1995.2 Biblioteken med släktforskarstöd är en del 
av denna politik. Vad betyder denna verksamhet för släktforskarnas identitetsskapande? 
Definition kulturarv: Idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fun-
gerar som en gemensam referensram3. Ett annat begrepp som används för släktforskning 
är genealogi. En definition av genealogi är:  Dels släktvetenskapen, dels dess praktiska 
resultat i form av släktregister. Av de senare finns två huvudtyper: antavlor, dvs. redo-
visningar av en persons förfäder, och släkt- eller stamtavlor, dvs. redovisningar av en 
persons ättlingar. Genealogin, som kan vara en hjälpvetenskap såväl för historia och 
antropologi som för biologi och medicin, kan spåras långt tillbaka i forntiden. Till fakto-
rer som tillmäts varierande genealogisk innebörd i olika kulturer hör kön, generation, 
position i syskonskaran samt kollateralt avstånd, dvs. avståndet i sidled mellan motpar-
ten och egos (”talarens”) förfäder eller ättlingar i rakt nedstigande led. Även om genea-
logiska förhållanden framställs som en mall för nuets sociala relationer är det uppenbart 
att det omvända också gäller: individer och grupper tenderar att manipulera genealogisk 
”kunskap” för att vinna egna fördelar eller för att göra den bättre anpassad till, och där-
med legitimera, rådande sociala styrkeförhållanden.4 

1.2 Förförståelse 
Det finns naturligtvis mycket som påverkar min bild av ämnet för min uppsats. Det allra 
mesta av denna förförståelse återfinns i det omedvetna. Jag skall här försöka att reflekte-
ra över de aspekter av förförståelse som jag är medveten om, och som jag tror påverkar 
resultatet av min undersökning. Det faktum att jag själv är släktforskare, och sysslat med 
detta i över tjugo års tid, har på olika sätt en stor betydelse för hur jag ser på dessa frå-
gor. Jag har under hela denna tid konfronterats med de frågor som min uppsats behand-
lar. Man skulle kunna se det som om jag har haft ett stort antal informella informanter 
som delgivit mig information i ämnet. 

Under mina tidigare universitetsstudier har jag främst studerat etnologi. Därför är det 
troligt att etnologisk teoribildning före 1990 påverkar min vetenskapliga syn på ett av-

                                            
2 Kulturutredningen.  Kulturpolitikens inriktning.  (SOU 1995:84), s.85 
3 http://www.ne/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220283& 
4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=181005 
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görande sätt. Kulturanalys i linje med den som Billy Ehn5 och Orvar Löfgren6 utstakade 
har varit viktiga för mig. En form av kulturstudier i både nutid och historisk tid.                                                                                                                                    

Den utbildning som jag nu genomgår inom biblioteks och informationsvetenskap har 
även den en stor betydelse för mig. Speciellt har de delkurser som behandlar kultur- och 
informationspolitik och teorier om informationssamhället påverkat mig avsevärt. En 
definition av informationssamhället är:  Informationssamhälle är en ofta använd benäm-
ning på viktiga utvecklingstendenser i de högindustrialiserade länderna under de senaste 
decennierna. Informationssamhället karaktäriseras bl.a. av en allmänt ökad kunskaps-
produktion, ett ökat beroende av tillgång till information, ny informationsteknologi i 
form av integrerade system för dator- och teleteknik och framväxten av en särskild in-
formationssektor i ekonomin bredvid agrar-, industri- och tjänstesektorn. I detta samhäl-
le är information en maktresurs; ett värde för den som har tillgång till den, gör bruk av 
den, och kan använda den för sina syften. I debatten har detta perspektiv på informa-
tionssamhället aktualiserat viktiga frågor om hur makten över informationen är fördelad 
i ett samhälle.” 7 

Ett annat av mina främsta intressen är teater. Jag har studerat dramatik som universitets-
ämne och är aktiv amatörskådespelare. Det är naturligt att man då intresserar sig för 
frågor som gäller identitet. Det är grundläggande i instuderingen av en roll att man gör 
en identitetsanalys. Dessutom tror jag att jag själv i historiska roller har haft god hjälp 
av mina kunskaper om mina anor, en sorts identitetsöverföring. 

När jag för över tio år sedan flyttade från Trollhättan till Uddevalla upplevde jag en stor 
kris i synen på mig själv och kände mig mycket vilsen. Detta trots att det bara är cirka 
tre mil mellan dessa två platser. Jag har ägnat mycket tid åt att analysera varför det blev 
så. De resultat som jag kom fram till ligger även de bakom mitt intresse för frågor kring 
identitetsskapandet. Jag kände och fortfarande känner mycket för den hembygd i Troll-
hättetrakten där huvudparten av mina anor har levat och verkat. 

1.3 Syfte 
Den senaste kulturutredningen 1995 talar om att: ”De historiska skeenden som format 
det är förutsättningen för att kunna deltaga aktivt i den demokratiska processen”8. Med 
”det” avses här samhället. Etnologen och museivetenskapsforskaren Stefan Bohman9 ser 
detta som att bibliotek, arkiv och museer gemensamt har till uppgift att ”bidra till tolk-
ningar av källorna för att öka kunskapen om vår historia och vår samtid”.10 Dessa tre 
kulturinstitutioners verksamhet motiveras ofta med att de skall främja olika slags identi-
tet.11 Jag delar Stefan Bohmans syn på detta. 

                                            
5 Billy Ehn är professor i etnologi vid ”Institutionen för kultur och medier” vid Umeås universitet. 
6 Orvar Löfgren är professor i etnologi vid Lunds Universitet 
7 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=211471 
8 Kulturutredningen.  Kulturpolitikens inriktning.  (SOU 1995:84). 
9 Stefan Bohman är chef för Musikmuseet i Stockholm. 
10 Bohman, Stefan   (1999). s. 155 
11 Ibid., s. 158 
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Syftet med denna uppsats blir då att undersöka hur släktforskning kan fungera som ska-
pande av identitet. 

1.3.1 Problemformulering och frågeställningar 
Min övergripande problemformulering är: Vad kan släktforskning ha för betydelse gäl-
lande släktforskarnas identitetsskapande? Hur använder de sig av denna släktkunskap i 
ett identitetsbygge i praktiken? 

Utgående från denna problemformulering och syfte formulerar jag följande frågeställ-
ningar för min uppsats: 

• Hur uppfattar släktforskarna  begrepp som släkt, arv och hembygd? 

• Hur uppfattar släktforskarna människor som inte har samma bakgrund som de 
själva? Finns det ett inbyggt problem i identitetsbyggandet hos släktforskarna? 

• Hur sätter de sin forskning i relation till sin syn på samhället? 

• Hur ter sig släktforskarens vardag ”tillsammans med” sina anor? 

De två översta frågeställningarna har dock en större betydelse för min undersökning än 
de två nedre. Dessa frågeställningar är ett verktyg att användas för att besvara min pro-
blemformulering. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Kapitel ett redovisar min bakgrund till att jag skriver denna uppsats. Jag redovisar och 
till del diskuterar min förförståelse till ämnet. Här redovisas mitt syfte med uppsatsen 
och min problemformulering och de frågeställningar jag har för att nå mitt syfte. Vidare 
beskrivs här den metod jag valt för att utföra min undersökning. Jag beskriver hur jag 
gjort ett urval av intervjudeltagare, och  kortfattat om deltagarnas bakgrund. Här skriver 
jag även om hur och var intervjuerna har utförts, samt vilka avgränsningar som finns i 
mitt arbete. 

Kapitel två behandlar olika teorier och tidigare gjord forskning som jag funnit relevant 
för mitt arbete och som jag på olika sätt refererar till. De val jag gjort grundar sig hu-
vudsakligen på de råd jag fått av tre ämnesexperter. Jag redogör för litteratur jag vallt ut 
för min uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap, i sociologi,  inom social-
psykologi samt socialantropologi med etnologi.  

Kapitel tre är en redovisning av mitt resultat av intervjuerna. Indelningen i olika teman 
är gjord efter de mönster som jag har kunnat utläsa av intervjuerna. Jag sammanställer 
texter utskrivna från mina intervjuer med kommentarer. Jag belyser mina teman med 
rikliga och utförliga citat från mina intervjudeltagare. Kapitlet avslutas med en samman-
fattning. 
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Kapitel fyra är en diskussion och en analys av mitt resultat av min undersökning. Dess-
utom innehåller det till viss del en diskussion om vidare forskning.  

Kapitel fem är en avslutande reflektion där jag analyserar vad jag åstadkommit, även 
detta kapitel diskuterar hur uppsatsen skulle kunna utvecklas. 

Kapitel sex är en sammanfattning av uppsatsen. 

1.5  Metod 

1.5.1 Kvalitativa intervjuer 
I en uppsatsundersökning gäller det att ha en metod som går till djupet med människors 
inre. De kvalitativa metoderna kan ge svar på frågor om egenskaper och karaktär, och de 
syftar till att förklara olika fenomens innebörd eller mening.12 

Det är detta som gjort att jag vänder mig till de kvalitativa metoderna i mitt arbete. 

När jag sedan har frågat mig hur jag rent praktiskt skall komma åt min empiri, har jag 
kommit fram till att använda mig av intervjuer. 

En kvalitativ intervju är lämplig att använda eftersom uppsatsens syfte är att nå männi-
skors förståelse av ett fenomen. Dessutom ger det direkta mötet mellan mig som forska-
re och intervjudeltagarna, en möjlighet att komma dem så nära som jag kan. Med en 
reflexiv ansats kan intervjuerna utforska det undersökta från många vinklar. Med ly-
hördhet på informationsdeltagarnas berättande, och att även låta de och deras berättelser 
påverka intervjuernas utformning,  så når man bättre tolkningar. Enligt Heléne Thoms-
son13 är det viktigt att en reflexiv studie inte enbart får luta sig mot en given teori, eller 
att man anser att empirin talar för sig själv. Det är istället så att intervjuutsagorna hela 
tiden föder nya tankar, idéer och funderingar under hela undersökningen. Thomsson 
påpekar även att forskarens begränsningar ligger i förmågan att hitta bra idéer att använ-
da vid tolkningarna. Det måste finnas idéer vid undersökningens början, men ingen en-
skild idé får tillåtas styra helt. Forskaren blir med andra ord en viktig del av kunskaps-
processen och skall därför ses som en del av studiematerialet. När man arbetar reflexivt 
drivs man av sin fantasi och kreativitet, men även av sättet att komma till insikt. Berät-
telserna som intervjuerna ger är något mer än berättelser. Det är detta bortom berättel-
serna som söks via tolkningarna. När man arbetar reflexivt låter man olika tankar krocka 
i en process där kunskap skapas. De personer som intervjuas betraktas på samma sätt 
som den som intervjuar som en aktiv och själv påverkande part. Denna eller denne gör 
själv tolkningar som under intervjun är viktiga att uppmärksamma. Den reflexiva meto-
den anför inga rätt eller fel i användandet av metoder. Det viktigaste är ett medvetet och 
öppet reflekterande. Vetenskapligheten i en sådan här undersökning ligger främst i tyd-
ligheten. En noggrann redovisning av förförståelse, utförande, och analys är grund-

                                            
12 Widerberg, Karin (2002). s. 15 
13 Heléne Thomsson är filosofie doktor i psykologi med inriktning  på könstillhörighet och jämställdhets-
problematik. Hon är utbildnings- och utvecklingskonsult på företaget Transferens. 
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läggande. Man måste visa stor öppenhet när man redovisar sin undersökning.14 Min 
bakgrund som etnolog har antagligen lett till att jag har tilltalats av dessa idéer. Då jag 
tidigare har arbetat med intervjuer vet jag av erfarenhet att den totala situationen kring 
intervjun har en avgörande betydelse för resultatet. Etnologin betraktar den ”text” som 
intervjudeltagarna ”producerar” som mycket värdefull och givande. Därför återger jag 
ganska många och tillika långa citat i min resultatredovisning. I mina intervjuutskrifter 
försöker jag att skriva så exakt jag kan när det gäller ordföljd och uttal. 

1.5.2 Urval, genomförande och analys 
I urvalet av intervjudeltagarna har jag naturligtvis som främsta premiss haft att de syss-
lar, eller har sysslat, med släktforskning i någon form. Jag har haft ambitionen att få 
spridning i informationsdeltagarnas bakgrund i fråga om kön, ålder, boende, social bak-
grund och släktforskarerfarenhet. Dessa faktorer tror jag till viss del kan ha betydelse för 
synen på släktforskningens betydelse. 

För att komma i kontakt med människor att intervjua, tog jag dels kontakt med två släkt-
forskarföreningar; Uddevalla Släktforskare och Trollhättebygdens Släktforskare, dels 
vände jag mig till huvudbiblioteket i de båda kommunerna Uddevalla och Trollhättan. 
Jag satte upp ett upprop15 om att jag sökte intervjudeltagare i föreningarnas lokaler. Det 
samma gjorde jag i huvudbibliotekens släktforskningsrum. I Trollhättebygdens Släkt-
forskares medlemstidning fick jag publicera en uppmaning om att ta kontakt med mig 
angående en intervju. Jag besökte personligen bibliotekens släktforskningsrum och fö-
reningslokalerna vid flera tillfällen och talade med släktforskare om min undersökning. 
Det var endast vid dessa personliga besök som jag kom i kontakt med några som ville 
vara med om en intervju. Av de som kom från Trollhättan nämnde flera att de visste om 
mitt arbete via medlemstidningen. Dessa två släktforskarföreningar är jag själv medlem 
i. Medlemskapet i Trollhätteföreningen är mångårigt, medan jag endast varit med i Ud-
devallaföreningen något år. Jag har dock aldrig varit speciellt aktiv i någon av förening-
arna. Av de elva som anmälde sitt intresse kom jag att intervjua tio. En av de intressera-
de tappade jag kontakt med, och någon intervju blev aldrig av. Efter jag intervjuat en 
person i Trollhättan fick jag ytterligare en intervjudeltagare mer spontant då föreningen 
hade verksamhet samtidigt i samma lokaler. Totalt blev det alltså elva intervjuer. Fem i 
Uddevalla och sex i Trollhättan. 

Genom att jag endast nått släktforskare som tillhörde någon släktforskarförening och 
som mer aktivt deltog i föreningsverksamheten, eller åtminstående hade gjort det tidiga-
re, begränsades urvalet av släktforskare. En ofrivillig begränsning medför någon slags 
påverkan av resultatet av uppsatsen. I detta kan man endast spekulera. Eventuellt hade 
jag nått människor som var mindre intresserade av att tala om sina egna resultat. Hade 
dessa varit mindre oroliga att berätta för dem obekväma saker då de inte i lika hög grad 
riskerar att avslöja sin identitet än de som tillhör en inre krets i en förening. 

                                            
14 Thomsson, Heléne (2002) s.38ff 
15 Se bilaga 1. 
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För att kunna erbjuda intervjudeltagarna trygga intervjuplatser undersökte jag möjlighe-
terna att använda biblioteken i respektive kommun. Biblioteken är lokaler där de flesta 
släktforskare är välbekanta. Trollhättans kommunala bibliotek hade tidigare tvingats 
göra om sina studierum för annan verksamhet, och hade inget att erbjuda oss. Däremot 
fanns det möjlighet att boka studierum på Högskolebiblioteket. I Uddevalla kunde vi 
använda studierum på huvudbiblioteket. Där genomfördes även fyra av de fem Uddeval-
laintervjuerna. Den femte intervjun ägde rum i släktforskarnas föreningslokal på Parkga-
tan i Uddevalla. 

I Trollhättan intervjuade jag fem personer i föreningslokalerna på Villa Elfhög. Den 
sjätte Trollhätteintervjun ägde rum hemma hos intervjudeltagaren. I tio fall av elva har 
intervjuerna genomförts med bandspelare. Då den elfte intervjudeltagaren inte ville bli 
inspelad på band skrev jag istället utförliga anteckningar under intervjun. Samtliga in-
tervjuade blev informerade om att jag garanterar dem anonymitet i undersökningen, och 
att banden inte lämnas ut till andra. Intervjudeltagarna fick själva möjlighet att föreslå 
tid och plats för intervjun för att skapa mesta möjliga avspänning innan mötet med mig. 
Jag har även fört anteckningar innan, under och efter intervjuerna om omständigheter 
som på ett eller annat sätt kan ha påverkat intervjusituationen. Det har varit detaljer om 
hur vi har suttit, störningar utifrån eller hur samtalsklimatet varit. Utformandet av inter-
vjun är av yttersta vikt, då detta blir till en del av själva analysen.16  För att arbeta fram 
en intervjuguide, eller frågemanual, som jag skulle ha som stöd i mitt reflexiva intervju-
ande, började jag först med att utgå från en analysskiss.17 Här utgick jag från de mer 
övergripande frågor som jag vill ha svar på, varefter jag utarbetade frågor för min frå-
gemanual under dessa.18 

Mina första frågor till intervjudeltagarna ställde jag utan att ha på bandspelaren. Det 
gällde personliga uppgifter som namn, ålder, yrke, boende etcetera, detta för att göra 
personerna på banden mer anonyma. Sedan med bandspelaren på, utom i ett fall, följde 
mer allmänna frågor kring personernas släktforskande. Det kunde vara frågor som: ”vil-
ka källor brukar du använda?” och använder du dig av andras forskningsresultat?”. Des-
sa frågor ställde jag för att få en profil över vad slags släktforskare denna är. Jag vill 
dock påpeka att jag inte försökte sortera in dem i ett tidigare fastställt fack, utan att jag 
mer ville veta vad för släktforskning de bedrev. Därefter kom frågor om hur de såg på 
speciella uttryck som släkt och hembygd och vad de betydde för dem. En sådan fråga 
var: ”hur ser du på ordet ’arv’ i släktforskarsammanhang?”. Dessa gjordes för att få di-
rekta svar på min första frågeställning. Efter detta kom frågor av djupare karaktär som: 
”tror du att släktforskning har någon demokratisk funktion att fylla när det gäller att 
tolka vår historia?” I huvudsak gällde dessa mina tre övriga frågeställningar. Med detta 
sätt att bygga upp intervjuerna försökte jag att få intervjudeltagarna mer avspända i in-
tervjusituationen. Det jag ovan redovisat är den grund som jag arbetat utefter. Intervju-
erna varierade naturligtvis eftersom jag försökte vara lyhörd på vad som hände under 
intervjuerna. De flesta av de frågor jag hade med i min frågemanual kom med på något 

                                            
16 Widerberg, Karin (2002) s.67 
17 Ibid. s.68 ff, samt bilaga 2. 
18 Bilaga 3. 
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sätt, även om de inte exakt formulerades så eller kom i exakt den ordningen. Naturligt-
vis förekom andra spontant uppkomna frågor som inte fanns med i frågemanualen. 

Fyra av intervjudeltagarna fick frågemanualen hemskickad en tid före intervjun. De öv-
riga fick läsa igenom den strax innan intervjun, utom en som fick frågorna direkt. Alla 
blev upplysta om att frågemanualen bara var en ram för mig, och att jag skulle låta de 
själva få styra mycket. Att jag har varierat med utskick före intervjun beror på att jag var 
intresserad av att se om intervjudeltagarnas svar kunde bli mer innehållsmässiga av att 
de fick ut frågor i förtid. Detta har jag dock inte kunnat konstatera. 

Den första intervjun jag genomförde i Uddevalla var med en mycket initierad släktfors-
kare. Denna intervju kan delvis ses som en mindre förundersökning. Jag använde denna 
för att sedan bättre kunna styra upp mina frågor i frågemanualen. Intervjun kommer jag 
dock även att använda i min uppsats för övrigt. Intervjuerna varade i tid mellan 45 och 
80 minuter.    

 

Intervjuerna skrevs ut efter hand då det gav en bättre möjlighet att språkligt analysera 
texten19  Materialet är i sig ett resultat av den kontinuerliga analys före och inte minst 
under hela datainsamlingsfasen.20 När intervjuerna var klara och utskrivna började jag 
med den mer aktiva analysfasen. Denna blev i form av en tematisk analys och en möns-
teranalys. Detta arbete påbörjades med att sortera in hela intervjumaterialet efter olika 
teman som jag valt. Dessa teman valde jag ur mina intervjutexter, ett empirinära för-
hållningssätt. Vid valet av teman kom antagligen min förförståelse som släktforskare 
och etnolog att ha en avgörande betydelse. Analystrådarna var då material utifrån vilket 
de teman togs fram som jag därefter exemplifierade med citat från intervjumaterialet. 
Till viss del filtreras materialet genom de teoretiska perspektiv jag har, men då reflexivi-
teten skall värnas får jag inte luta mig helt mot dessa. Man kan då även få fram sådan 
”tystnad” som materialet inte talar om.21 Sedan  funderade jag över samband mellan 
olika teman och försökte söka mönster i detta men även att se vad som hamnade vid 
sidan om. 22 

1.5.3 Avgränsningar 
De elva intervjudeltagare, vars svar och uttalanden jag analyserar i denna uppsats, repre-
senterar en mycket liten del av världens släktforskare. Huruvida de är typiska bland 
släktforskare kan jag inte svara på. Globalt sett har de en mycket homogen bakgrund 
och flera av dessa känner till och med varandra väl. Den geografiska avgränsningen är 
tydlig. Alla intervjudeltagare är födda i Sverige. En av dem har en invandrad förälder. 
Då jag inte lyckades med att nå släktforskare utanför släktforskarföreningarna, har jag 
fått en ofrivillig avgränsning med endast släktforskare som är medlemmar i dessa före-

                                            
19 Widerberg, Karin (2002) s.116  
20 Ibid. s.133  
21 Ibid. s.145 
22 Ibid. s.151 
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ningar. Den största betydelsen av detta kan vara att de ofta är bekanta med varandra från 
de ovan nämnda föreningarna, och kan ha diskuterat intervjuerna sinsemellan innan jag 
träffade dem. 
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1.5.4 Intervjudeltagarna 
För att behålla dessa personers anonymitet så långt jag anser mig kunna, samt att ändå 
ge viss information om intervjudeltagarnas bakgrund, presenterar jag dem med kön,  
ålder och social bakgrund 

 
Intervjudeltagare Kön Ålder Social bakgrund 

A man sextioårsåldern Uppvuxen inom jordbruk, själv stat-
ligt anställd, nu pensionär 

B kvinna åttioårsåldern Föräldrarna jordbruksarbetare, själv 
hantverkare, nu pensionär 

C man sextioårsåldern Fadern lägre tjänsteman, själv lära-
re, nu pensionär 

 
D kvinna sjuttioårsåldern Uppvuxen inom jordbruk, själv läg-

re tjänsteman, nu pensionär 

E kvinna Fyrtioårsåldern  Fader statligt anställd, själv chef 
inom sjukvården 

F kvinna åttioårsåldern Småbrukarbakgrund, själv inom 
servicesektorn, nu pensionär 

G man fyrtioårsåldern Arbetarbakgrund, själv arbetare, nu 
sjukpensionär 

H man trettioårsåldern arbetslös 

I kvinna sextioårsåldern Tjänsteman, nu pensionär 

J man fyrtioårsåldern serviceyrke 

K kvinna trettioårsåldern lärare 

 

. 
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2. Teorier och tidigare forskning 
 

Inledningsvis vill jag påpeka att släktforskning inte nödvändigtvis är en forskning som 
följer den vetenskapliga forskningens strikta krav på hur en sådan skall fullföljas. Den 
kan naturligtvis utföras så, men detta är nog i undantagsfall så. Sålunda är det mesta 
som är skrivet inom släktforskningen inte rent vetenskapligt.. 

Under mitt förberedande inläsande av detta ämne fann jag inte något som specifikt be-
handlar släktforskning i identitetsskapande. Det finns forskning kring släktforskning i 
viss omfattning, inte minst på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i 
Borås. Däremot finns det en rik forskning att tillgå vad gäller frågor om identitet i en rad 
skilda ämnen. Att jag valt den teori och litteratur jag valt beror till största delen på de 
råd som jag delgivits av de tre ämnesexperter som jag redovisar senare i detta kapitel.  

Jag vill inleda med Helge Hanes23 kåseriartade genomgång av hur han delar in släkt-
forskare i olika kategorier. Han konstaterar först att släktforskare är en ganska brokig 
skara, men har den gemensamma strävan för den stora Saken. Han delar sedan in dem i 
fyra species, eller arter. Dessa är Studiosus schematicus, Studiosus communis, Studiosus 
oppositus och Studiosus cultus. Denna uppdelning är dock inte någon egentlig veten-
skaplig redovisning. 

S. schematicus  är inriktad på att kunna visa upp snygga sammanställningar över sina 
anor. Det skall se bra ut grafiskt, och schematicus ser till att undvika eventuella skanda-
ler i släktleden som eventuellt kan störa de vackra mönstren. 

S. communis är mer samhällsintresserad. Det är dock det mer begränsade samhället 
denne intresserar sig för. Communis är den typiska hembygdsforskaren. 

S. oppositus är en släktforskartyp som är mer samhällskritisk och ifrågasättande. Denne 
skulle kunna ha Vilhelm Moberg eller Sven Lindqvist som förebild. 

S. cultus har ett stort behov att uppleva sin identitet och har vissa likheter med schema-
ticus. Till skillnad mot schematicus vill cultus verkligen lära känna sina förfäder. Att ta 
reda på allt som rör anornas verklighet är grundläggande för denna forskartyp. Dessa 
släktforskare blir med tiden allt skickligare på att hitta uppgifter i litteraturen, och ut-
vecklar ofta nära och täta förbindelser med andra släktforskare.24 

Släktforskare går naturligtvis att dela upp på mångahanda sätt, och dessutom lär väl Ha-
nes species kunna hybridisera. Spontant verkar gruppen cultus vara den grupp som den-
na undersökning främst intresserar sig för, men jag tror att identitetsfrågor även är cen-
trala för Hanes övriga släktforskartyper så jag avgränsar mig inte endast till ”cultus”. 

                                            
23 Hane är en framstående geneaolog.. 
24 Hane, Helge (1983) s.365ff 
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För att kunna hantera lämplig teori och litteratur kring identitetsfrågor har jag dels vänt 
mig till etnologin, dels till socialpsykologin som båda teoretiserar kring identitet. I ett 
första läge vände jag mig till tre ämnesexperter och frågade dessa om råd via e-post. 
Dessa personer var: Gösta Arvastson, etnologiprofessor i Uppsala. Thomas Johansson, 
professor i socialpsykologi i Göteborg samt Stefan Bohman, museivetenskapare, etnolog 
och chef för Musikmuseet i Stockholm. Dessa personer var vänliga nog att ge mig råd 
för vidare litteraturstudier. Från dessa råd hämtade jag min teori och huvudsakliga del 
av den litteratur jag använder mig av i denna uppsats. 

Jag har även sökt litteratur i databaser som LIBRIS, LISA, Kulpol, Sociological ab-
stracts, Annuel review of sociology och högskolans i Borås katalog Voyager. Sökord har 
då varit; släktforskning, släktforskare, genealogi, family history, family historian, genea-
logy, identitet, identitetsskapande, identitetsprocess och identity, var och ett och i olika 
kombinationer. 

 

2.1 Uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap 
Linda Rörqvist har i sin magisteruppsats om folkbibliotekens roll vad avseende släkt-
forskning, noggrant redogjort för den svenska släktforskningens bakgrund. Hon tar av-
stamp i folkbildningstraditionen, sätter muntlig historieforskning och genealogi i förhål-
lande till sociologin. Dessutom beskriver hon folkbibliotekens och kulturpolitikens roll 
för släktforskningen.25 I en magisteruppsats av Sara Lindwall om förhållandet mellan 
släktforskare och bibliotekspersonal och dessa gruppers förhållande till släktforskning 
på bibliotek, framställs även släktforskningens historia.26 Lise-Lotte Arnäs studerar 
släktforskningen sett ur ett självstudieperspektiv med siktet på stödet  från folkbibliotek 
och släktforskarföreningar.27Det jag framhållit i magisteruppsatserna ovan är sådant som 
kan användas som bakgrundskunskap till denna uppsats. 

2.2 Litteratur med sociologisk inriktning. 
Sociologen Manuel Castells28 intresserar sig för hur vår värld påverkas av två för honom 
motsatta fenomen:, samhälle och kultur, där speciellt del två ”Identitietens makt” av 
hans bokverk Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur; behandlar företeelser 
som berör mitt ämne.29  

Manuel Castells ser den allt mer omfattande globaliseringen med utvecklingen av nät-
verkssamhället som en grund till utvecklingen av olika rörelser med stark kollektiv 
identitet. Som exempel på dessa nämner han: miljörörelser, feministiska grupper och 

                                            
25 Rörqvist, Linda (1998)  s.7-18 
26 Lindwall, Sara (2003) s.25-29 
27 Arnäs, Lise-Lotte (2000). 
28 Castells är född 1942 i Spanien. Han är professor i sociologi vid ”University of southern California” 
USA. 
29 Castells, Manuel (1999) 
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olika grupperingar som värnar om nationen, Gud, familjen, lokalsamhället och etniska 
grupperingar. Dessa grupper är en sorts motreaktion mot det identitetslösa samhället. 
Människan vill ha kontroll över sitt liv och din miljö.30   

När världen blir för stor för att kunna kontrolleras, vill de sociala aktörerna krym-
pa den så att den åter kommer inom deras räckhåll. När nätverken upplöser tid och 
rum, förankrar sig människor i platsen och återkallar sina historiska minnen.31   

Castells ser identitet som människans källa för mening och erfarenhet. Identiteter orga-
niserar meningen, medan roller organiserar funktioner. I det framväxande nätverkssam-
hället ser han det han kallar meningen bygges kring en primär identitet som är självbe-
varande i både tid och rum. Meningen är då en social aktörs symboliska identifikation i 
enlighet med hans handlande.32 

Castells föreslår en indelning av olika former för och upphov till identitetsuppbyggnad; 

• Legitimerande identitet: Skapar det civila samhället. Införs av samhällets institu-
tioner för att stärka dominansen över människor. 

• Motståndsidentitet: Skapas av människor som känner sig nedtryckta av makter 
eller olika samhällstillstånd. Ett sätt att överleva. Man bildar kollektiv och ge-
menskaper. 

• Projektidentitet: De sociala aktörerna förmår att omdefiniera sig själva med hjälp 
av en ny identitet, och får därmed en ny position i samhället. Detta leder till en 
omvandling av hela samhällsstrukturen.33 

Jag avser att relatera släktforskarnas identitetsskapande med Castells indelning av iden-
titetsuppbyggnad i mitt material.  

Den brittiske sociologen Paul Thompson34 är en av de främsta företrädarna för ”oral 
history”, ungefär betydande muntlig historieskrivning. Denna rörelse vill skapa en mer 
demokratisk historiesyn. En slags alternativ historia, nära den ”vanliga människan”. 
Thompson frågar bland annat; ”På vems auktoritet grundar sig de professionella akade-
miska forskarnas rekonstruktion av det förgångna? Och för vem är den avsedd?” Kort 
sagt: vems är ”Det förgångnas röst”?35Thompson beskriver olika historieprojekt bland 
annat inom skolan. Han anser att barnen i ett sådant projekt får uppleva: ”På ett prak-
tiskt plan får de erfarenhet av att historien är en skapelseprocess som kommer det för-
flutna att återuppstå”36 ”Och eftersom de samlar material från källor som yrkeshistori-

                                            
30 Castells, Manuel (1999) s.15f 
31 Ibid. s.79  
32 Ibid. s.20f 
33 Ibid. s.21f 
34 Thompson är professor vid sociologiska institutionen  på ”University of Essex”, England. Han är inrik-
tad mot studier av familj, muntlig historia och social förändring. 
35 Thompson, Paul (1980) s.16 
36 Thompson, Paul (1980) s.139 
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kerna inte har utnyttjat, har de möjlighet att sammanställa sitt nya material till ett eget 
stycke historia”.37 Thompson anser att historien på olika sätt skall få en social betydel-
se.38En intressant vinkling av detta är om släktforskare, när de använder för de flesta 
historiker onyttjade källor, skapar ”egen” historia som används i det egna identitetsska-
pandet? Linda Rörqvist ägnar en del av sin magisteruppsats åt Paul Thompson och ”oral 
history”. Hon sätter här denna historieinriktning i förhållande till sociologin.39 I essän 
Genealogi och sociologi: Nietzsche40, Foucault41 och den sociala analysen42, beskriver 
Mats Beronius43 hur en nietzscheanskt påverkad genealogi skulle kunna nyttjas inom 
historisk och sociologisk forskning. 

Beronius ser genealogin som en metod som ger människor förståelse för den mylla som 
vi kommer ifrån och nu lever i.44 Nuet är för honom det primära; 

Genealogi är inte historien om det förflutna, utan det nuvarandes historia! Ut-
gångspunkten för en genealogisk undersökning är alltid en fråga som ställs i och 
om nutiden. 45 

Genealogerna skapar perspektiv till människors nutid genom att beskriva släktskapslin-
jer, de spårar alltså ett socialt fenomens härkomst.46 Det som lever kvar från förr i nuti-
den är viktigare än vad som exakt hände i det förflutna.47Att skriva genealogier är att 
försöka visa hur något är en konfiguration av makt och vetande med särskilda konse-
kvenser och inriktningar.48Mats Beronius bok handlar inte i första hand om genealogi i 
mening av sådan släktforskning som jag undersöker. Beronius genealogibegrepp är en 
metod att se släktskap i olika sociala fenomens framväxt. Foucaults genealogiska pro-
jekt om bland annat; sexualitet, makt, förnuft och kriminalitet, är exempel på detta. Jag 
anser dock att dessa idéer om en central plats för nuet i genealogin kan vara användbara 
i mitt arbete. 

2.3 Forskning inom socialpsykologi 
Socialpsykologen Thomas Johansson skiljer på ”självet”, som har en mer psykologisk 
tyngd, och ”identitet” som han ser som en social konstruktion, en sociologisk term.49 

                                            
37 Ibid. s.139 
38 Thompson, Paul (1980) s.26 
39 Rörqvist, Linda (1998) kapitel 5.2, s.10-14 
40 Friedrich Nietzsche, 1844-1900. tysk författare, filosof och lingvist. Bland annat känd för sina tankar 
om ”övermänniskan” 
41Fransmannen  Paul-Michel Foucault levde mellan 1926 till 1984. Han var filosof, politisk aktivist och 
idéhistoriker med inriktning på sociologi och psykologi. 
42 Beronius, Mats (1991)  
43 Mats Beronius är född 1947. Han är professor i sociologi vid Lunds Universitet sedan 2001. 
44 Beronius, Mats (1991) s.50 
45 Ibid. s.50 
46 Ibid. s.52f 
47 Ibid. s.50 
48 Ibid. s.55 
49 Johansson, Thomas (2002) s.25f 
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Självet anser han skapas i skärningen mellan samhälle och individ.50 Johansson anser att 
det senmoderna samhället präglas av självmedvetenhet. Vi försöker hela tiden att finna 
sätt att förstå oss själva och samhället.51 Han anser att det senmoderna samhället präglas 
mycket av individualisering. Thomas Johansson ser individualiseringen som en historisk 
process där det individuella och betydelsen av identitet ständigt har accentuerats. Indivi-
den har allt mer kopplats loss från sina kulturella mönster och sociala koppling-
ar.52Thomas Johansson konstaterar att det finns många förhållningssätt till identitetsfrå-
gan. Han ser att man använder identitetsbegreppet när man beskriver stabilitet likaväl 
som förändring, trygghet som otrygghet, process som position.53 

2.4 Socialantropologisk och etnologisk forskning 
Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen54 är den författare som jag anser närmast 
behandlar mitt forskningsområde. I boken ”Historia, myt och Identitet” 55 diskuterar han 
hur myter kring det förflutna används och har använts. Myter ser han som ett brett be-
grepp som kan berättas via historieböcker eller muntligt traderas. Hylland Eriksen visar 
på att historien är mångtydig, och att man kan dra vilka politiska eller moraliska lärdo-
mar ur den som man själv vill. Det mesta har ändå skett i det förgångna anser han.56Han 
anser att berättelser, myter, om det förflutna har betydelse för den enskildes identitets-
känsla och hänvisar till jargongen om att ”kunskap om historien ger identitet”57 Den 
personliga identiteten är helt beroende av minnet fastslår han. Själv föredrar Hylland 
Eriksen ordet identifikation före identitet. Med detta vill han markera att det rör sig om 
en dynamisk varierande process, inget fast ”ting”.58Thomas Hylland Eriksen ser hur 
dessa historiska berättelser möjliggör för oss att ta gemenskaper för givna då de binder 
samman individ med gemenskap och nutid med dåtid. Individ och gemenskap är var-
andras metaforer. Nationen är både en ”kollektiv individ och ett kollektiv av individer” 
samtidigt som individen kroppsliggör nationen.59 Han påpekar att dessa ”myter” ger den 
enskilde individen en grupptillhörighet och metaforiskt evigt liv och en känsla av att 
vara en hel och sammanhängande person genom det sammanhängande förflut-
na.60Hylland Eriksen visar även på att en stark identitet kan leda till problem gentemot 
de som inte omfattas av den kollektiva identiteten. En stark vi-känsla skapar lätt exklu-
sioner. ”Myt och etnicitet går ihop som hand i handske”.61 Han har ändå gott hopp om 
människorna och konstaterar; 

                                            
50 Johansson, Thomas (2002) s.103 
51 Ibid. s.46f  
52 Ibid. s.183 
53 Johansson, Thomas (1999) s.168 
54 Hylland Eriksen är född 1962 i Norge. Han är professor i socialantropologi vid Oslo universitet. 
55 Hylland Eriksen, Thomas (1996) 
56 Ibid. s.49 
57 Ibid. s.51 
58 Ibid. s.51ff 
59 Ibid. s.66 
60 Ibid. s.105 
61 Ibid. s.66f 
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Det är inte den identitetsmässiga anknytningen till familj, hemort, modersmål och 
myter som föder fascism, utan den bristande förmågan och viljan att förstå att 
andra människor som har familjer, hemorter, modersmål och myter, har precis 
samma värde som en själv62 

Människors vilsenhet i en kringflackande verklighet eller i att deras hembygd totalt för-
vandlas kommenterar han i det följande; 

Här återfinns ett grundläggande double-bind i modern ideologi. Å ena sidan är in-
novation och kontinuerlig förändring det pris vi måste betala för att leva i moderna 
samhällen, och modernitetsideologier från marxism till fordism sjunger föränd-
ringens lov. Å andra sidan legitimeras nuet fortfarande genom påståenden om en 
kontinuitet med det förflutna, precis som i traditionella samhällen. Samtidens 
kraftiga fokusering på ”identitet” och ”historia” kan nog till en del förstås utifrån 
denna motsättning. Förändringarna har programmerats in i systemets logik, medan 
systemets ideologer och mot-ideologer fortfar att hävda att de förblir trogna sina 
förfäder och har kvar sina ”rötter” i ”traditionen”.63 

Myterna, berättelserna om historien ser han som absolut nödvändiga för att vi skall kun-
na leva. De bildar grundvalar för själva vår existens. Utan dem upplöses identiteten, allt 
fragmentiseras, vi skulle snarast vara djur eller maskiner.64 

Etnologen Carina Kullgren65 behandlar bland annat regional identitet i sin avhandling: 
Ack Värmeland: Regionalitet i diskurs och praktik.66 Kullgren använder berättelser om 
det värmländska för att analysera den värmländska regionala identiteten. Då människor 
skapar identitet genom att förhålla sig till dessa berättelser, placerar själva eller blir pla-
cerade inom en repertoar av dessa berättelser. De kan då förstå vad som händer dem 
eller vad som hänt, genom att sätta samman dessa händelser med berättelserna.67Hon 
definierar identitet utifrån antropologerna Akhil Gupta och James Ferguson68; 

Identitetsbygget kategoriserar och drar upp gränser mellan olika enheter, efter ex-
empelvis rumsliga eller sociala kriterier. Det inkluderar och exkluderar, sorterar 
vad och vilka som tillhör eller hamnar utanför ett sammanhang. Sambanden mel-
lan rum, människor och kultur kan inte förstås som naturgivna fakta utan måste 
tolkas som historiska skapelser.69 

                                            
62 Hylland Eriksen, Thomas (1996) s.116 
63  Ibid. s.81 
64  Ibid. s.110ff 
65 Carina Kullgren är filosofie doktor i etnologi. Hon är lektor i kulturvetenskap vid Högskolan Väst. 
66 Kullgren, Carina (2000) 
67 Ibid. s.19 
68 Gupta, Akhil, Ferguson, James  (1997). s.4 Gupta och Ferguson är båda professorer i socialantropologi 
vid ”Stanford University” i USA. 
69 Kullgren, Carina (2000) s.16 
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Kullgren använder ”cultural-studies” forskaren” Stuart Hall70 för att förklara hur kultu-
rell identitet kan ”ses som olika sätt att positionera sig själv eller bli positionerad inom 
det förflutnas berättelser”.71 Detta är möjligt då dess identiteter ständigt förändras. De 
baseras inte på att återta en ännu inte upptäckt historia.72 Att placera sig på detta sätt i en 
sorts berättelse är det som skapar den identitet som bildar grunden för gemenskapen 
med andra. Här använder hon forskning av filosofen Peter Kemp.73 Hon betonar att be-
rättelserna har en konstitutiv kraft och att identiteten inte existerar före eller utom berät-
telserna. Dessa betydelsefulla berättelser som grundlägger kulturell identitet innehåller 
även en etik som man måste förhålla sig till. Själva sanningshalten i berättandet har 
mindre betydelse.74Carina Kullgren kallar dessa berättelser med en speciell dignitet och 
omfattning för narrativa. Hon ser tre olika huvudformer av dessa narrativer: 

• Berättelser med tydlig början, mitt och slut. Händelserna placeras in längs en 
tidsaxel. Det är en representationsstrategi som förklarar med att ange orsak och 
verkan. Det förflutna förklarar varför nuet är som det är. 

• Berättelser som lutar sig mot rumsliga sammanhang. Tiden är inte så viktig, utan 
det är platser som utgör noder i det rumsliga. 

• Genealogiska berättelser där man med berättelser med hjälp av släkttermer pla-
cerar in människor tillhöriga landskapet. De använder ofta metaforer som rötter, 
släktträd och nätverk för att skapa symboliska föreställningar om tillhörighet.75 

Jag har valt att ta med Carina Kullgrens text då jag har tankar om att man eventuellt kan 
se släktforskarnas forskningsresultat kring sina anor som berättelser, möjligen av en 
narrativ betydelse. 

Etnologen Stefan Bohman hävdar att termer som identitet och kulturarv inte endast är 
uttryck för olika idéer och praktiker utan gör något med våra idéer och praktik. Genom 
att till exempel definiera begreppet kulturarv medverkar vi i praktiken till hur vi ser på 
de som har en annan kulturbakgrund.76Bohman ser det som ett mycket viktigt politiskt 
mål i Sverige att utveckla kulturarvets demokratiska funktioner. Kunskap om historien 
är en förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen i samhället. Han ser 
här att bibliotek, arkiv och museer måste samarbeta i en gemensam uppgift att bidra till 
tolkningen av de historiska källorna.77Detta ger släktforskningen ett berättigande som 
verksamhet på våra bibliotek inte minst. 

                                            
70 Stuart Hall är född 1932 på Jamaica. Han är pensionerad professor i sociologi från ”Open University” i 
Storbritannien. 
71 Hall, Stuart (1999) s.233 
72 Kullgren, Carina (2000) s.18 
73 Kemp, Peter (1991) s.65 .Peter Kemp är docent i praktisk filosofi vid ”Center för etik och rätt” vid 
Danmarks pedagogiska universitet i Köpenhamn. Han är född 1937. 
74 Kullgren, Carina (2000) s.19f 
75 Ibid.  s.25f 
76 Bohman, Stefan (1999) s.156 
77 Bohman, Stefan (1999) s.155 
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Lennart Börnfors78 ger i boken; Anor i folkupplaga: släktforskning som folkrörelse,79 en  
historisk redogörelse för släktforskningens utveckling. Han redogör bland annat för att 
det så sent som under 1970- och 1980-talet fanns starka motsättningar om huruvida ag-
natisk80 eller cognatisk81 forskning var den rätta. Detta kunde man läsa om i Genealo-
giska föreningens tidskrift; Släkt och hävd.82Börnfors bok bygger bland annat på ett tret-
tiotal intervjuer som han gjort med släktforskare. Han försöker att utröna olika orsaker 
till att folk släktforskar ur dessa intervjuer. Han redovisar svar som, samlardrift, givande 
korsordskänsla, detektivkänslan och en strävan efter att få något att bli komplett, en 
samhörighet med det förflutna.83 Han anser att släktforskarna ofta får en speciell känsla 
för platser där förfäderna har bott, och att detta har en viktig betydelse för släktforsk-
ningen.84 Platsen blir till ”ett socialt upplevt område”85. Han ser hur kontinuiteten lätt 
får ett drag av odödlighet när förfäder och efterkommande kopplas samman. Detta gäller 
inte minst då en släktgård kan uppvisas. Det vill säga  en gård som gått i arv under 
många generationer.86Börnfors konstaterar att släktforskare gärna använder metaforer 
kring ”trädet”. Metaforer som även kan vara styrande för tanken.87 

Bilden av trädet framhäver släkten som en levande organism där varje nytt skott 
får styrka och näring av helheten. Stammen är av segt virke och förmår bära upp 
och hålla samman det växande grenverket. Trädet är fast rotat i marken och års-
ringarna kan vittna om både goda och svåra år. Trädet har en inre kraft som gör att 
det kan leva kvar genom århundraden och kanske tjäna som riktmärke för omgiv-
ningen.88 

Rötter är en metafor för anor som först kom med Alex Haley’s bok Rötter 1976.89 Börn-
fors ser att det är lätt att tänka sig att man söker sina rötter för att man är rotlös. Han 
menar att detta är en missuppfattning då folk kanske rörde sig ännu mer från plats till 
plats tidigare. 90 Släktforskaren behöver inte söka rötter för att känna sig trygg: 

Hon eller han är redan trygg. Men rötterna kan leda ut till platser, människor, lev-
nadsförhållanden och livsöden som kan tjäna som den bakgrund mot vilken den 
egna personen kan avteckna sig.91 

                                            
78 Lennart Börnfors är filosofie doktor i etnologi. Han är aktiv släktforskare. 
79 Börnfors, Lennart (2001) 
80 Man ser bara till de manliga avkomlingarna till en stamfader.  
81 Man forskar och redovisar alla avkomlingar till en person, både kvinnor och män.  
82 Börnfors, Lennart (2001) s.20ff 
83 Ibid.  s.38 
84 Ibid.  s.46ff 
85 Ibid.  s.50 
86 Ibid.  s.55 
87 Ibid.  s.62 
88 Ibid.  s.62 
89 Haley, Alex (1977). Alex Haley levde mellan 1921 till 1992. Han var en amerikansk författare som 
förutom ”Rötter” mest är känd för en biografi om medborgaraktivisten Malcolm X. 
90 Börnfors, Lennart (2001) s.75 
91 Börnfors, Lennart (2001) s.76 
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Lennart Börnfors ser att den enskilde släktforskaren ökar sitt intresse för det kollektiva 
genom att ägna sig åt den egna historien.92Börnfors informant ”Elisabeth” berättar: 

Att få veta sitt ursprung, vad de sysslat med, deras livsöden m.m. det är som att ha 
fått en storfamilj, en alldeles egen. Trots att de är borta finns de kvar inom en. En 
varm trygg känsla. Jag tycker att jag hedrar deras minne genom att komma ihåg 
dem och berätta om dem.93 

Det viktigaste för släktforskaren är enligt Börnfors att berätta om sig själv. Genom att 
”rädda” förfäderna ur glömskan, ”räddar” släktforskaren sig själv genom den dokumen-
tation denna/denne har skapat med länkarna till anfäderna. Det är därför viktigt att do-
kumentationen förs vidare till andra.94Lennart Börnfors konstaterar att släktforskning 
tidigare mest handlade om att presentera en släkt eller en anfaders ättlingar. Numera har 
intresset förflyttats till individ och identitet. Den kulturella identiteten anser han inte 
bara skapas i mötet mellan människor, utan också i möten med platser och histo-
ria.95”Gröna vågens” landsbygdsromantik på 1970-talet kan ha medverkat till ett ökat 
intresse för släktforskning, då de flesta av oss mest har bönder bland anfäderna. Ungefär 
samtidigt ökade intresset för etnologi och lokalsamhällen markant.96Följande citat från 
Lennart Börnfors är speciellt intressant för min uppsats då jag anser att detta ytterligare 
legitimerar genomförandet av denna uppsats: 

Även om släktforskandet – med akademiska ordvändningar – skulle kunna sägas 
handla om reflexivitet och kulturell identitet i en modernitetens brytningstid, är 
det inte så släktforskaren själv upplever det. För henne eller honom handlar det 
om upptäckarglädje, problemlösning och vidgade kunskaper. Att den egna identi-
teten påverkas av denna skaparglädje är en följd, inte ett syfte.97 

 

                                            
92 Ibid.  s.77 
93 Ibid.  s.79 
94 Ibid.  s.81 
95 Ibid.  s.88 
96 Ibid   s.89 
97 Ibid.  s.90 
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3. Resultatredovisning 

 
Min  redovisning nedan är upplagd efter det resultat jag fått fram ur mina intervjuer då 
en tematisk analys där jag delat in texten ur intervjuerna i olika teman, och en mönster-
analys där jag sökte strukturer mellan dessa teman, genomförts. Jag återger dem inte i 
någon inbördes betydelseordning, I flera fall har delkapitelrubrikerna sammanfallit med 
mina frågeställningar  

3.1 Hembygd, plats och person. 
Begreppet hembygd verkar vara av stor betydelse för släktforskarna. Något som Helge 
Hane påpekar med sin släktforskarkategori ””Studiosus communis”. Alla mina intervju-
deltagare har visat ett stort intresse för sin hembygd. Däremot har det varierat hur de har 
definierat sin hembygd. Många ser den plats som de är födda på som sin hembygd, även 
om de inte har bott där sedan barndomen. 

Hembygd? Det måste vara Brastad där jag är född.98 

Hembygd? Det har blivit mer och mer nostalgi med Tossene. Hemma där, i och 
med att jag blivit engagerad i saker och ting, det har blivit så. Uddevalla är ju som 
andra ställen. Ett ställe där jag bor och vistas.99 

Andra räknar även in den plats där de för närvarande bor, som sin hembygd. 

Först och främst är det ju där man är född, och sen där man senare bott. Jag räknar 
detta även som hembygd här. Det blir det ju när man bott så länge. Den längsta tid 
jag bott, är här i Uddevalla.100 

Släktforskare påverkas starkt av den forskning man genomfört kring den egna släkten. 

Jag är född och uppvuxen här i Uddevalla, men räknar Torsås som min andra 
hembygd. Lite grann norra Bohuslän för jag kommer därifrån. Vet var släktingar-
na har bott, ligger begravda. Där är hembygden. Här har jag bara vuxit upp, egent-
ligen.101 

Medan andra släktforskare inte tycker att förfäderna har samma betydelse för  hem-
bygdsuppfattningen: 

                                            
98 Intervjudeltagare B. 
99 Intervjudeltagare A. 
100 Intervjudeltagare F. 
101 Intervjudeltagare H. 
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Nej, det är Trollhättan som är min hembygd. Där är jag född, och det är nog troll-
hättebo som jag är. Sedan om någon kommer från Värmland, är det nog trollhätte-
bo som jag är i alla fall.102 

De släktforskare som jag intervjuat har som jag ovan visat kommit fram till lite olika 
ståndpunkter när det gäller begreppet hembygd. De har alla haft tankar omkring detta i 
förhållande till sin forskning, och i flera fall förskjutit, förstärkt eller på annat sätt för-
ändrat sin hembygdsdefinition i samband med sin släktforskning. 

Sammanfattning: Hembygd är ett centralt begrepp för släktforskarna i min undersök-
ning. Vad som intervjudeltagarna ser som sin hembygd varierar. För nästan alla inverkar 
deras släktforskning hur man ser på detta. Hembygden har absolut en inverkan på släkt-
forskarnas syn på sin identitet. 

3.2 Nation och region 
Ett till hembygden närstående begreppskomplex är det som berör hur släktforskare ser 
på sina känslor inför nations-, landskaps- eller regiontillhörighet. Mina intervjudeltagare 
är boende i det gränsområde som tidigare skiljde Sverige från Norge-Danmark, och se-
nare Älvsborgs län från Göteborg och Bohus- län. Numera ingår hela området i Västra 
Götalandsregionen i Sverige. Detta faktum gör att resultatet av det jag här får fram blir 
lite speciellt med tanke på att intervjudeltagarnas förfäder ofta har haft en annan nations-
tillhörighet än de själva nu har. De med bakgrund i det norska Bohuslän är mycket med-
vetna om denna historia mycket tack vare sin egen forskning. De ser det ofta ur en lätt 
humoristisk synvinkel och påstår: ”nog är vi norskar alltid”. 

Ibland så skojar vi som är från Bohuslän …… När man kan säga att det är inte 
vårt fel, det var inte vi, mer på skoj. Nej det har jag inte någon känsla för att man 
skulle vara norrman på något sätt för det att man är född i Bohuslän. Det tycker 
jag inte utom möjligen när det passar mig då. När det är något positivt.103 

 

Andra tycks ta denna norska identitet mer på allvar. 

Och så ser jag mig som dansk-norsk, mycket dansk-norsk! Inte som svensk! Bo-
husläning men inte svensk. Nej, nej, jag gick emot i skolan, man fick läsa om de 
svenska kungarna. De är ju inget för där jag är kommen ifrån. Om jag går tillbaka 
till tattarna så är ju de bohusläningar. Då är jag dansk-norsk.104  

När jag frågade samma intervjudeltagare om firandet av Gustaf –Adolfs dagen i Udde-
valla svarade hon; 

                                            
102 Intervjudeltagare E. 
103 Intervjudeltagare I. 
104  Intervjudeltagare B. 
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Nej den firas aldrig. Har jag aldrig gjort. Och kungen som står här på torget, vad 
skall han stå härefter? Skulle inte alls vart……… men det kanske är för att jag är 
släktforskare.105 

Nästan alla som jag frågade om de såg sig själva som svensk (norsk) eller som tillhö-
rande det landskap de härstammade från valde landskapet. De var i första hand bohuslä-
ningar, västgötar eller dalslänningar. De gamla länen var det ingen som kände en identi-
tet med, och absolut inte med den nya regionen. 

Nej, jag känner mig som västgöte och väne-häradsbo. Regionen? Ja, det är klart 
att den finns där, men det är inget som jag tänker på.106 

Fenomenet gammal gränstrakt fick en intervjudeltagare att formulera följande: 

Det är lite problem med identiteten här i Trollhättan också för vi är så nära Bohus-
län och kontakterna där. Så västgöte, ibland så tycker man liksom, Skara…där! 
Där är de västgötar. Men vad är vi? Vi är någon sån där utkant åt detta hållet. Vä-
nersborg…Trollhättan, i gränstrakterna.107 

 

För vissa  känns det som det är nära till nationalism när man talar om nationstillhörig-
het. Även detta kan bidra till att man hellre ser sig som en bohusläning eller en västgöte. 

Nej, jag är inte patriotisk på något sätt. Jag har sett saker när jag vart ute på sjön 
till exempel i Sydamerika och det omvandlade mig ganska mycket. Jag anser det 
att, det är klart det att man skall känna sig stolt över det man är, men jag kan inte 
känna den patriotismen.108 

Detta med rädsla för att kopplas till politiska ställningstaganden kan även ses i det föl-
jande: 

Du det här med svensk nuförtiden och nationalism, det är en het potatis, men jag 
är nog bohusläning jag ser du, det räcker för mig.109 

Sammanfattning: Mina intervjudeltagare identifierade sig lättare med sin landskapstill-
hörighet än med nationen. Vissa bohusläningar tyckte att de var mer norskar än svens-
kar. Flera var rädda för nationalistiska kopplingar till staten. 

3.3 Vad är släkt? 
Alla anser nog att det bör vara centralt för en släktforskare att definiera begreppet släkt. 
Detta är dock inte så självklart som det verkar. Det visar sig vara ett begrepp som även 

                                            
105 Intervjudeltagare B. 
106 Intervjudeltagare C. 
107 Intervjudeltagare K. 
108 Intervjudeltagare G. 
109 Intervjudeltagare I. 
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släktforskare kan förklara på flera sätt. Många gör en åtskillnad mellan en mer praktiskt 
alldaglig användning av ordet och en mer formell betydelse i släktforskarsammanhang 

Ja, det är lite tudelat. För släktforskare är det ju släkten bakåt, men om de är ju de 
som jag närmast umgås med, mer min familj är släkt, sen sysslingar och sånt det 
har jag ingen som helst kontakt med utan det är mer familjen som är släkt då.110 

Ja i första hand tänker jag på de som lever nu, släktingarna. Men det är ju klart den 
går ju bakåt också i och med släktforskningen. Det är ens släkt, eller flera släkter 
egentligen. Men det är klart jag har mycket lättare att komma ihåg namnen på de 
jag släktforskat fram än på nu levande släktingar. Jag har svårt att hålla reda på 
dem ibland, men vi är en fantastisk stor släkt.111 

Tycker de då att en person de har gemensamma anor med flera århundraden tillbaka är 
en släkting? Nästan alla anser då att visst är de släkt, men att de inte tillhör ens släkt. 

Ja, jag brukar ju säga det, skoja till det. Då är vi släkt brukar jag säga. Men det är 
klart generna tunnas ju ut rätt snabbt, så det blir inte så mycket gemensamt kan-
ske.112 

Ja, jag tycker det är kul att tänka det faktiskt. Så tycker jag det är kul att säga det , 
att vi är släkt. Det är samma med (ett personnamn) här; vi kallar varandra för syss-
lingbrylling. Vi upptäckte att vi har gemensamma anor uppe på Dal.. Det tycker 
jag är kul. Man känner ju inte, inte nått djupare då, mer för skoj skull som man är 
släkt.113 

För ett större antal är släkt en fråga om känslor: 

Det är svårt att säga. Det är lite svårt att säga om man kommit tio generationer 
tillbaka och säga att det är en släkting till mig. Det är lite främmande för det är ju 
hela bygden runt omkring. Om man börjar rota i det, ja då är vi släkt allihop. Jag 
har nog inte tänkt så noga på det, men spontant är det kanske en två, tre, genera-
tioner tillbaka. De jag känner, eller känt, levt tillsammans med de är mina släk-
tingar. Sen naturligtvis håller vi på med släktforskning, övriga tillhör släkten, men 
det är inget jag kan känna. Nej, åtta generationer tillbaka, visst man kanske pre-
senterar det så, men det finns inte i hjärtat.114 

Några definierar sin släkt rent efter sin syn som släktforskare, ett mer biologiskt begrepp 
än sociologiskt. Ett exempel på detta är följande: 

                                            
110 Intervjudeltagare K 
111 Intervjudeltagare C. 
112 Ibid. 
113 Intervjudeltagare I. 
114 Intervjudeltagare E. 
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Man drar ju gränsen, de släktingar som är inadopterade. De räknar jag inte som 
släkt på det sättet. Inga blodsband emellan oss så att säga. Bara de som har blods-
band emellan kallar jag riktiga släktingar.115 

Sammanfattning: Släktbegreppet är svårhanterligt för undersökningens släktforskare. I 
vardagen använder de ofta ”släkt” som den delen av sina släktingar som de umgås med 
(personer med vissa gemensamma anor). I släktforskarsammanhang blir det just perso-
ner med gemensamma anor. 

3.4 Arvet 
Kanske släktforskaren har ärvt sitt namn från sina anor. Efternamnet kanske går tillbaka 
några generationer. Eventuellt är förnamnet/förnamnen något som ens föräldrar lånat 
från mormor eller farfars far. Kan det finnas annat som vi för vidare? Mina intervjudel-
tagare har funderingar både kring ett mer genetiskt arv men även om vad vi kulturhisto-
riskt ärver. 

 Ja, det man kan tänka sig det historiska arvet liksom. Det känns när jag går på ett 
ställe när jag vet att här har mina förfäder gått också. Ibland tänker man på det, här 
har dom kämpat. Sen gener och så där, det tunnas ju ut rätt snabbt, men ibland 
tycker jag att jag känner igen en del på temperament och så där och ser mig själv. 
Det är väl det jag tänker på mest. Kulturellt arv naturligtvis, framförallt att de fått 
kämpa så fruktansvärt och kunnat överleva, det är något otroligt. Tittar jag på bo-
uppteckningar, jag har ju väldigt mycket bouppteckningar också, tittar man på 
dom och ser vad de har, så är det väldigt lite.116 

Jag tror att det finns vissa arv genetiskt. Morfar, bonden dröjer kvar i mitt stora 
trädgårdsintresse.117 

Ja, där kan man gå väldigt långt in på evolutionen egentligen. Utvecklingen och 
som med djuren också, de starkaste överlever och vi också utvecklas för att kunna 
gå vidare. Ta vara på erfarenheterna från farfar för att kunna gå vidare, och längre 
tillbaka också ta vara på det han har lärt sig. Sen idag går ju utvecklingen så idio-
tiskt fort så det gäller att hänga med.118 

Vissa är dock mer skeptiska: 

Det är lite svårt att se sånt, egenskaper och så, då måste man känna folket längre 
tillbaka i tiden. Det har man inte gjort så det är svårt att prata om arv på det sät-
tet.119 

Medan andra anammar tankar på ett genetiskt arv lättare: 

                                            
115 Intervjudeltagare H. 
116 Intervjudeltagare C. 
117 Intervjudeltagare D. 
118 Intervjudeltagare J. 
119 Intervjudeltagare H. 



 

 

25 

Framför allt genetiskt när man tittar på sjukdomar och så, så är det ju inom mitt 
gebit. Då är det ju faktiskt så att man i olika släkter bär anlag för vissa sjukdomar. 
Den tanken har slagit mig när det är vissa som dör tidigt, vad är det? Inom min 
profession har jag träffat på alltför många riktigt tråkiga ärftliga sjukdomar. Det 
har jag inte träffat på själv, (i egna släkten)120 men visst finns det. Den tanken 
finns ju, annars är det svårt att säga i och med att man inte kände personen, om 
man tänker, arv, personligheter.  Men det var en tanke som slog mig när jag läste 
Örjan Hills bok hur det var flera, flera generationer i en familj där man var väldigt 
argsinta och det var mycket det här, slagsmål, väsen. Det kanske var så överallt 
men jag tänkte, oj då, vilken ådra vi har där. En spontan tanke, här slogs man för 
jämnan, och höll inte sams, och kronolänsman och prästen var på dom för att de 
skulle hålla sams och de fick böta för slagsmål. Å jo, den tanken finns. Jag har 
inte hittat nått direkt att haka upp det på.121 

Kopplingen mellan den egna släktforskningen och synen på kulturarv tilltalar undersök-
ningens släktforskare: 

Det här kulturarvet, precis som jag tjatat om ett tag nu, jag tycker det är jättevik-
tigt att värna om hur våra förfäder levde. Man blir ju lite påmind om hur liten man 
är, hur obefintlig.122  

Samme informant fortsätter: 

Speciellt viktigt tycker jag att det är att jag sammanställer nånting, och kan lämna 
efter mig till mina barn. Så känner jag nog det, att jag gör det ganska mycket för 
mina barns skull, och det är ju mycket det kulturella arvet. Sen om de blir intresse-
rade av det har jag ingen aning om, men jag tror ju det.123 

Arvet kan ses på olika sätt samtidigt: 

Ja, så länge man kan ha foton så är det ju likheten i arv, spännande, att man nästan 
kan se. Har man många generationer med foton kan man ju till exempel se att jag 
är lik den personen och att pappa är lik sin morbror, jämföra så. Det är ju ett slags 
arv, men sen har man ju ett historiskt arv, att man är den man är för att man har 
bott på en viss plats till exempel, kanske länge. Man umgås med vissa människor i 
en viss situation, och den blir ju platsrelaterad, kan man ju säga. Det är också ett 
arv, det är miljön. Sen ja, hur man har bott med sin släkt är ju ett arv, om man bott 
väldigt nära, eller om folk har emigrerat. Ja det blir olika, det blir olika om man 
ser på det. Jag har inte så mycket emigranter som jag känner. Det är ju generatio-
ner tidigare än jag som kan komma ihåg då. Det påverkar ju att det finns släktingar 
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i USA och så. När dom kommer hit så är det ju väldigt starkt, ett arv, att dom har 
ett arv till Sverige.124 

Ibland kan funderingarna kring arvet närma sig tankar på reinkarnation: 

Det är klart att det tänker man ju ofta på, samhörigheter. Utan plocka bort det 
andra med släkt och betydelse så tror jag nog att man kan känna att vissa personer, 
som inte finns alltså, ja fan en samhörighet, eller så skulle jag vilja prova på och 
levt, stolthet kanske också, samtidigt som man blir väldigt nyfiken. Nu vet jag inte 
hur det påverkar, men arvet från förfäder kan ju nästan bara gå genetiskt som det 
är då, det kan nog påverka hur man själv blir samtidigt som man skapar sin egen 
situation, en sak jag ofta tänker på är att sitter jag och läser nånting kan jag ju kän-
na. Om jag tar vikingatiden då i och med att vi hittat. Finns en hövding där då för-
söker jag sätta mig in och tänka. Jag blir nästan den där personen. Det måste fin-
nas nånting inom mig som gör, annars skulle jag tagit avstånd precis. De säger ju 
att vi har minnen i hjärnan som vi inte använder. Vi använder inte så mycket av 
vår hjärna, och nånstans lagras det nånting kanske, eller nån riddare eller nån så, 
om man ser hur jag har blivit. Om man jämför mig med min pappa då, så kan vi se 
att mitt liv har ganska mycket följt hans liv, mycket saker som har hänt utan jag 
har aldrig vetat det, utan det är också saker som har kommit fram vid senare tid. 
Vi har haft ungefär samma yrken, som har följt olika bitar då, sen har han lyckats 
bättre än mej, men det är ju en annan sak. Vi har mycket krigare i släkten, solda-
ter, jag är totalt. Jag har ju inte ens gjort lumpen eller så va, men mina två söner, 
den ene är med i hemvärnet, den andre FBU. Alltså dom är militärer, så nånstans 
kanske det., det kan jag tänka mig att man får ett sånt arv med sig. På något sätt.125 

Sammanfattning: Även när det gäller begreppet arv finns det divergerande synpunkter. 
Vissa tror starkt att vi ärver olika egenskaper av våra förfäder, andra inte. Vissa framhål-
ler släktforskningens stora betydelse för att värna och utveckla vårt kulturarv. 

3.5 Vi och de 
Släktforskningen har som jag ovan visat skapat en större gemenskap med en hembygd 
och/eller en region där anorna funnits. En gemenskap kan dock även leda till en exklu-
derande syn på andra människor. Dessa frågor som tangerar vår syn på invandrare och 
flyktingar är för många mycket känsliga. Alla intervjudeltagare hyllar tanken på allas 
lika värde som människor. Flera är mycket positiva till inflyttning, både från andra 
landsdelar och från andra länder. Över hälften av intervjudeltagarna påpekar att man just 
genom släktforskningen kan se den stora betydelsen som inflyttande av andra människor 
har. Någon tycker att man särbehandlar invandrare, och varnar för att detta kan leda till 
rasism. 

Folk har alltid flyttat till Sverige. Sverige har ju utvecklats genom att folk har 
kommit till Sverige. Det är ju faktiskt så att många folkgrupper som har kommit 
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hit som gjort att Sverige utvecklats, historiskt. All krigföring som Sverige har be-
drivit hade ju inte kunnat göras, om det inte hade funnits utländska medborgare 
som ställt upp för Sverige.126 

 

Ja då, de är så välkomna så, bara de sköter sig. Vi behöver dom. De startar affärer 
och så.127 

 

Jag tycker det är väldigt svårt med att se att någon kan säga att någon är svensk. 
Begreppet att vara svensk, hur beskriver man det. Hur många generationer tillbaka 
tänker du dig att du är svensk De flesta är ju inte svenskar. Borde inte vara det. 
Mycket märkligt så, så det kan ju komma upp diskussioner. I och med att jag är lä-
rare träffar jag ju många olika slags människor. Både elever och lärare, en del med 
mycket märkliga förhållande till olika slags människor. Du är invandrare, du är 
svensk, eller du är neger. Ett ord jag tycker är förfärligt, speciellt när de säger nig-
ger då, men jag är svensk säger dom. Där sitter dom ju där blonda och blåögda, 
och så vet jag att två generationer tillbaka kommer dom från Finland.128 

 

Ibland kan jag tänka så här när folk pratar om invandrare och så, ibland är folk så 
stöddiga, stolta .Oooooo jag har VALLONER i min släkt, samma människor kan 
då vända sig mot nutida invandring. Det är ju ingen konsekvens. Är det bara till-
räckligt fint folk så kan de få lov att vara invandrare när dom är min släkt. Men de 
vill helst inte ha några tattare eller nå´t. Nu citerar jag, eller rättare sagt, är jag lite 
ironisk. Mikrofonen ser ju inte mitt minspel.129 

Ett par intervjudeltagare är försiktiga i sina svar och kan vara något svårtolkade: 

Att svenskar flyttar mellan olika delar det hör väl till av olika skäl, när det gäller 
utl…då är vi inne på det politiska området.130 

 

Inget ont om de här utlänningarna, så det finns mycket bra folk, precis som det 
finns kriminella, precis som svenskar. Men den politiken som förs gentemot in-
vandrare, särbehandling och så, det spär på rasismen här i Sverige.131 
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Sammanfattning: De flesta av undersökningens släktforskare uttalar sig positivt om 
invandrare och ”utsocknes” inflyttade. Många kan relatera detta till sin egen forskning. 
Vissa verkar rädda för att de skall uppfattas som främlingsfientliga. 

 

3.6 Livet med anorna: Inlevelse och berättelser 
Det varierar naturligtvis ganska mycket hur stor tid släktforskarna lägger ned på sin 
forskning. Aktiviteten varierar mellan olika perioder i deras liv och olika efter årstider-
na. Vissa forskar bara på vintern emedan andra ägnar sin sommarsemester åt släktforsk-
ningen. Om man som vissa intervjudeltagare lägger ned över 20 timmar i veckan på att 
forska om sin släkt, är det svårt att tro att detta inte ger spår efter sig i släktforskarens 
vardag. Minst 60 % av intervjudeltagarna svarar ändå att de inte är så förfärligt påverka-
de av vad de forskat fram. Och det verkar som en del är rädda för att andra skall tro att 
de är någon slags bakåtsträvare som inte lever i nuet. När jag ställde frågan: De här per-
sonerna du forskat fram kring, kan du se deras liv som en historia, en berättelse som du 
tänker på i vardagen? Fick jag bland annat svaret: 

Oj, nej, det tror jag inte är möjligt. Samtidigt som det är en historia och finns ett 
liv, så måste jag ju leva i dagens samhälle. Jag kan ju inte hålla fast i det gamla, 
utan det gamla ska ju hjälpa oss att våra dagar blir gamla en dag i framtiden. Vi 
kan inte bara stoppa tiden. Det är inte det jag vill heller utan ta vara på det och 
spara den dåtiden till framtiden.132 

Alla intervjudeltagarna har dock i sitt material funnit flera enskilda människoöden som 
de har intresserat sig för speciellt. De har blivit till ganska långa avsnitt i mitt utskrifts-
material. Mitt intryck är att alla i min undersökning har en ganska stor inlevelseförmåga 
i att tolka anornas levnadsberättelser. De försöker ju samla in så mycket fakta de kan få 
om anorna: hur de bodde, var de arbetade, vad de ägde när de dog och så vidare. En del 
intervjudeltagare kan svara att de visst tänker en hel del på förfädernas liv, men har se-
dan svårt att utveckla det vidare. En dröm kan vara att kunna förflytta sig själv i tid och 
rum: 

Då börjar man också att tänka på att, ja det är mycket som hände då, men det är 
inte så olikt ändå i dagens liv. Ibland hade man allt velat vart en liten mus eller 
fluga på den tiden och kunnat se hur dom levde och vad som rörde sig.133 

En av intervjudeltagarna försöker själv att omforma sin forskning till berättelser: 

Ja, och jag försöker i min släktforskning att skriva sådana berättelser själv också. 
Så när jag har född och död och vigd och lite sånt där så skriver jag en biografi. 
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En liten, ibland är den ju bara på hundra ord, ibland kan det vara på flera sidor, 
och då blir det ju lite mer spännande.134 

Sammanfattning: Alla i undersökningen lever sig in i hur förfädren hade det. Ofta har 
de specialgranskat vissa av anorna och de har samlat på sig ansenliga mängder av lev-
nadsberättelser. 

 

3.7 Alla dessa förfäder 
Vi har alla förfäder, ett oändligt antal anor vare sig vi är släktforskare eller inte. Enda 
skillnaden är att släktforskaren känner till namn och en del andra uppgifter på ett litet 
fåtal av dessa. Vare sig man tror på Bibelns skapelsehistoria eller naturvetenskapens 
förklaringsmodell, inser de flesta att vi alla är ”släkt” bara vi kommer tillräckligt långt 
tillbaka. På något sätt existerar inte dessa anor för oss förrän vi kan sätta namn på dem. 
Oftast krävs det ytterligare kunskap om dem för att de ska bli riktigt reella. Det kan även 
kännas så med anor nära en själv: 

För det är liksom att man tror att de här förfäderna, det är som om de inte fanns på 
nå´t sätt, jag visste inget. Jag visste inte mer än namnen på min farfar och farmor, 
morfar och mormor, men ingenting mer. De var ju borta och inte hade man frågat 
dumt nog. När jag fick se de här namnen på papper, det var en väldigt konstig 
upplevelse för mig nämen, där står dom, och där står familjerna. Tänk, då var det 
ju sant, de har funnits där. Det var väldigt märkligt, det tog mig väldigt det där. 
Sen så fortsatte jag ju då.135 

Rent känslomässigt och även praktiskt är det svårt att förhålla sig till alla förfäder som 
man vet finns där, men som man ännu inte känner till: 

Nja, i och med att man inte ens har namnet på dom så är det ju inte intressant. Nej, 
de tänker jag inte så mycket på. Får jag bara namnet så. Men jag är väldigt glad 
när jag kommer på: Aha, där har jag en till liksom. Det är som många säger ”släkt-
forskarsjukan”. Det är att man är nyfiken. Jag tycker det är jättespännande när man 
kommer fram till att där är en till!136 

 

Det beror sig på det här med namn. Bara blir ett namn och nummer, det kan det ju 
vara redan på 1800-talet. Men en person kan vara levande på 1600-talet. Beror på 
vad man hittar om dem, i domböckerna och så där. Hittar man mycket i domböck-
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er då kan man ju måla upp ett levnadsöde med, som en filmduk ungefär. Har man 
bara namn och nummer, födelsedatum, vet man ju egentligen inget om dom.137 

Sammanfattning:  Släktforskarna i min studie vill ha en viss mängd fakta om anorna 
för att de skall bli levande för dem. De vet att de finns där men är ointressanta för dem. 

3.8 Meningen med livet? 
Som släktforskare konfronteras man med en mängd olika människoöden. Det ligger då 
nära tillhands att man reflekterar över livet som sådant: 

Man blir ju lite påmind om hur liten man är, hur obefintlig. Ibland kan man spåna 
ut lite med meningen med livet. Man har en massa födelsedatum och en massa 
dödsdatum och sen är det inget mer! Lite existentiella grubblerier kan allt smyga 
sig in. Men inte att de tar överhand och styr mitt liv på något sätt, jag tycker det är 
viktigt.138 

En intervjudeltagare ansåg att släktforskningen bidraget till hur han uppfattar sig själv: 

Ja ha, det har det gjort! Jag tycker det är mer och mer viktigt att varje människa 
vågar vara sig själv, än att vara nån som skall passa in i ett mönster som nån annan 
bestämmer. Jag står väldigt hårt fast vid att jag är den jag är, och skall inte göra 
om mig för att passa andra, för då är det inte jag längre. Den tycker jag har blivit 
väldigt mer djupare rotat hos mig den tanken också.139 

Sammanfattning: Släktforskningen hjälper många att reflektera över existentiella frå-
gor. 

3.9 Fattigt och eländigt 
Ett tema om de flesta intervjudeltagare själva tar upp i olika sammanhang är hur fattigt 
och eländigt många av anorna hade det. Jag antar att förfädernas fattigmans liv ger 
många släktforskare en bekräftelse på att vårt samhälle har gått framåt, trots att de är 
missnöjda med en hel del av vår samtid. Det ligger någon slags framtidstro i synen på de 
fattiga anor man har. 

Man blir ju otroligt imponerad över att de överhuvudtaget har överlevt. De här 
trakterna med ständiga krig, gårdarna nedbrända. De hinner knappt att bygga upp 
dem igen förrän…. Det är 1600-tal, det är 1646, det är 1676, allt nedbränt, men de 
kommer igen.140 
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För mig så, ju fattigare det gick, så hade det ingen betydelse. Utan de är männi-
skor, och särskilt det här, de fattigare. Hur de levde, hur många barn de hade, hur 
de dog. Jag tänker mycket på detta.141 

 

Att man tänker mer på dom och så ser man på barnaskaran, så ser man på barn 
som har dött då känner man liksom med dom. Att detta måste ha vart svårt. För 
det var sex barn som gick bort på två år i en familj. Då kan man tänka på både mor 
och far där. Det var difteri som tog dom, några riktigt små. Den äldste var väl sex 
år tror jag, men det blev ju helt rent i den familjen och då lever man sig ju in i den 
familjen givetvis. Liksom arbetar med den och även tänker. Det måste ha vart 
grymt. Även om det var fattigt så ville dom ju i alla fall ha barna kvar.142 

 

Sen när man hittar en bouppteckning som visar att de i princip inte hade nånting, 
det ger en verkligen, ja, vad bra vi har det idag. Man får en tankeställare. Det är 
nog det.143 

Sammanfattning: Undersökningens släktforskare uppehåller sig gärna  kring anornas 
stora fattigdom och nöd, kan vara ett tecken på att de tycker att samhället ändock har 
utvecklat sig till det bättre. Jag ser det som en slags framtidsoptimism. 

3.10 Kvinnor och män 
I kapitel tre nämnde jag hur Lennart Börnfors refererade en debatt från 1970- och 1980-
talet där släktforskare diskuterade huruvida släktskap skall räknas på både mans och 
kvinnosidan eller endast på manssidan. Att endast räkna den så kallade svärdssidan eller 
manssidan som den egentliga släkten går tillbaka till genealogins födelse, där det var 
viktigt för furstehusen och adelssläkterna att kunna hänvisa till sina anor för att upprätt-
hålla givna privilegier och skydda sina egendomar. Även om släktforskare inte lägger 
någon värdering i ordet så kallar många av dem våra anor, både kvinnor och män, för 
förfäder. Denna benämning använder även jag i denna uppsats. Detta gäller dock inte 
alla, företrädesvis kvinnor. Jag ställde frågan om hur de ser på detta bruk bland släkt-
forskare till mina intervjudeltagare: 

Jag använder inte förfäder. Jag använder anfäder och anmödrar. Förfäder är för 
mig ett stort begrepp. Det är mer våra förfäder på hedenhös eller nått. Jag vet inte, 
det är väl en associationsfråga. Sen är det faktiskt så här att anmödrarna är de enda 
vi är riktigt säkra på. Egentligen är de det som är intressantast, men det är de, det 
står minst om144 
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En kvinnlig intervjudeltagare såg skillnader mellan kvinnliga och manliga släktforskare: 

Män som släktforskar ser oftast mest på det ekonomiska, gårdars storlek och så 
vidare. För henne är dock själva levnadsödena det viktigaste. Tidigare såg släkt-
forskare nästan enbart till manssidan, så fel. Alla sidor är ju ens förfäder!145 

Även denna kvinna använde gärna uttrycket anmoder på sina kvinnliga anor. Alla inter-
vjudeltagare är noga med att påpeka att kvinnosidan är lika värdefull som manssidan att 
utforska. De påpekar ofta att det lätt kan bli en mansdominans i forskandet när man 
kommer längre tillbaka i tiden i forskningen. 

Nej, jag kallar dem……oftast är det svårare att få tag på de kvinnliga än de manli-
ga när man kommer tillbaka. Mantalslängder till exempel är det bara mannen som 
står där. På sjuttonhundratalets står ju även fruns namn, men 1600-talet, och även 
gårdsköp, om det inte är fruns arvejord är det inte säkert att hon finns med. Ibland 
finns de med, men inte alltid, så ibland, oftast är det svårare att få tag i de kvinnli-
ga. Vet inte vad jag säger, anmoder är det nog, det gör jag.146 

En annan man hade möjligen en lite mer skämtsam inställning till det hela. Man kan 
även skönja ett inlägg i jämställdhetsdebatten. Jag frågade honom om han använder nå-
got annat begrepp än förfäder på kvinnliga anor, till exempel anmoder eller förmoder: 

(Skratt!) Förmoder, livmoder och allt vad det heter. Nej men dom ingår ju också 
som en del i det hela, sen har väl kvinnor om man går i historien tillbaka vart lika 
mycket värda som män. Sen tycker jag nästan att det nästan gått lite för långt åt 
andra hållet idag, ja. Nej, det är ingen skillnad på dom. Det behövs en man och en 
kvinna till att det skall bli en avkomma i alla fall.147 

Sammanfattning: I genealogins tidiga historia var manssidan den mest intressanta att 
forska på. Detta har kraftigt förändrats, men lever ändå kvar till exempel i bruket av 
”förfäder” på alla anor. I äldre källmaterial är det svårare att hitta uppgifter om kvinnor 
och detta påverkar naturligtvis att det fortfarande finns en övervikt åt forskning på den 
manliga sidan. Några kvinnliga släktforskare ansåg  att det finns skillnader hur män och 
kvinnor släktforskar. Enligt dessa skulle män mer intressera sig för ekonomiska ting 
som gårdar, boskapsmängd med mera. Kvinnor  skulle däremot vara mer inriktade mot 
levnadsöden. 

3.11 Ovanlighetens betydelse 
Alla ens anor har varit unika personer, alla med sin specifika och egentligen ovanliga 
levnadsberättelse. Dessa berättelser kan det vara svårt att forska fram, speciellt, som jag 
nämnt ovan, för kvinnorna. De flesta av våra anor under några tusen år tillbaka har varit 
bönder. Det material vi oftast kan få fram kring dem några hundra år tillbaka gör att 
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dessa anors öden blir ganska likartade i våra ögon. De föds, de gifter sig och får barn. 
Kanske hittar man dem i domboken angående någon tvist med en granne. De dör. Möj-
ligen finner man vad de ägde vid dödsfallet i en bouppteckning. För många har det en 
stor betydelse att man hittar anor med berättelser som lite avviker från det man vanligen 
finner. För en del är det tydligen så viktigt så att hela forskningen blir styrd av detta: 

Många som jag har hjälpt, kommer man till en dräng eller nånting. Nu kan du slu-
ta, då slutade jag. Dom ville ha nå´t fint, men när det inte fanns nå´t fint i släkten 
så.148 

Man kan antingen hitta ovanliga berättelser om anorna via domböckerna eller så kan 
man hamna på en adelssläkt eller andra borgare- och prästsläkter som på olika sätt kan 
vara väldokumenterade i olika källor, inklusive domböcker. 

Jag är nog en sån person som nog inte skulle springa omkring och skryta om det 
till exempel. Det är klart att det är ju väldigt intressant om man hittade nå´t jätte-
bra. Det är klart att man nämner och så, men jag är nog en person som, jaja det är 
dom då. Då skulle jag kunna göra det redan nu på något sätt, men det är klart att 
när man sitter och pratar med folk och kommer in på anor, det är klart att det är ro-
ligt att nämna att den och den var biskop där och där. Det är klart att det känns ju 
som bekräftelse av att man kommer från en fin släkt. Det kan det ju göra. I Gud-
hem som är så aktuellt med Arn och det, i den kyrkan finns det en anhörig be-
gravd.149  

Synen på mig själv och så, det är väl det att man kan hänvisa till att man härstam-
mar från nånting. Det är inte bara nerifrån den lägsta gruppen i samhället utan det 
har faktiskt, det är inte bara skit som jag ibland kanske tyckt som jag har känt mig 
som ibland då. Att det finns lite bekräftade människor i släkten. Det är klart att det 
gör en stolt då. Det är klart att det gör det ju, men att det skulle påverka…….150 

Ofta påpekar intervjudeltagarna att dessa ovanliga släkter har gjort att andra dem närstå-
ende personer har intresserat sig för deras forskning först när ovanligheterna dykt upp. 
De säger mer sällan att de själva är lika intresserade av dessa anor. Någon anser även: 

Lyckas man komma förbi, tillbaka till 1600-talet var det ju fruktansvärt många 
personer som blev adlade runt omkring. Och det har jag förstått det är drivkraften 
för väldigt många [släktforskare, författarens anmärkning] Det är det första, oj, jag 
hittade adel i släkten. Jag hittade nån adlig, precis som om det skulle va nånting. 
Det känner jag inte alls utan det är mest livsöden. Försöka hitta data runtomkring, 
hur hade dom det, hur levde dom.151 

Ovanligheterna kan vara ganska mångskiftande: 
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De som var med när indelningsverket fanns som vart med ut på fälttåg och sånt. 
En som var med vid slaget vid Lund 1676 till exempel, fälttåg i allmänhet. Sen är 
det en annan grupp som haft lite fuffens för sig. Jag har en som hamnade på Kal-
mar fästning för att han hade en lönnkrog, sånt tycker jag är intressant Eller att 
förfäderna deltog i Dackefejden, också pusselbitar som jag tycker är roliga.152 

Avvikare bland anorna skapar egna individuella ”berättelser” Dessa underlättar antagli-
gen för att skapa den egna identiteten. När man kommer till ovanliga anor mycket långt 
bak i tiden tvekar de flesta om uppgifterna är sanna, men de har ändå en kittlande effekt 
på de flesta. Tänk om det är sant: 

Men är det riktigt så som han säger, så kommer jag ju, så som han antar, då kom-
mer man ju väldigt långt tillbaka. Men jag tycker inte att det är bevisat, då kom-
mer man till tidig svensk medeltid och Karl den store i Frankrike och så där, det är 
osäkert.153 

Sammanfattning: Personer som avviker från eller i ”det gamla bondesamhället” har en 
stor lockelse för många släktforskare. Dessa personer kan medföra att släktforskarberät-
telser blir mer individuella. Detta kan underlätta att ”använda” dessa i ett identitetsska-
pande. 

3.12 Samhälle och demokrati 
Har släktforskningen någon inverkan på släktforskarnas samhällssyn, och har den åsikt 
de hade innan de började med släktforskning någon betydelse för att de började forska? 
Kan släktforskningen i sig verka demokratiserande? Det är naturligtvis så att det är näs-
tan omöjligt att besvara hur en enskild faktor påverkar ens åsikter och bedömningar. Vid 
direkta frågor om dessa saker svarar de flesta att de inte vet, eller att det inte har påver-
kat dem nämnvärt. Undantag finns dock: 

Ja, det tycker jag. Jag har blivit mer medveten. Om jag mäter mig med mina kom-
pisar, mina vänner, så tror jag inte de har den tanken; hur var det? Sen vet jag inte 
om det har med mitt intresse att göra, det vet jag inte, kan inte säga det. För egen 
del kan jag säga att det förändrat mig. Det har det gjort och synen på hur vi lever 
nu, hur vi har det. Vi skall va mer rädda om den tiden vi har, och rädd om var-
andra framför allt. Nu blev det en utsvängning av det hela, men visst det har för-
ändrat mig, det har det gjort.154 

Någon intervjudeltagare tycker se en förändring av sig själv när det gäller synen på sam-
hället: 

Ja, det är väl nästan ofrånkomligt. Just det här att man vet hur de levde. Man kan 
se på barnadödligheten, även mödradödligheten, brist på sjukvård. Alla dessa far-
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soter som det inte fanns någon hjälp för. (Överhoppad text om dagens nyheter) 
Det är inte samma värld vi lever i, om man säger så. Plus att slaveri och träldom, 
inte bara officiellt slaveri utan det var allt slaveri på 1800-talet med statare och så 
som jag kallar slaveri, de fick jobba hårt för nästan ingenting. Runt om i världen 
råder mer demokrati. Folk vågar nu tala om vad de tycker, förhoppningsvis, det 
tänker man på. Tänker på de oäkta barnen som fäderna inte ställde upp för eller 
bara det att de hette oäkta i kyrkböckerna. En oäkta människa vad är det kan man 
fråga sig.155 

Nästan alla intervjudeltagarna talar om ett allt mer accelererande tempo i vår samtid och 
man kan möjligen se släktforskningen som en reaktion på detta: 

Ja, vi behöver gå framåt men ibland vill man allt dra i nödbromsen tycker jag. 
Kanske inte för utvecklingens skull utan mest för att vi skall hinna med och smälta 
detta. Och tittar vi på samhällsutvecklingen, så är jag rädd för det går så fort, och 
vi får den här utbrändheten den ser jag som den största faran egentligen. Detta för 
att vi inte hinner med. Vi behöver få stanna ner och fundera över situationen och 
ta tag i våra barn och barnbarn och sånt där och så vi inte glömmer av dom. Om 
några år så är jag borta och skall ju dom föra mitt arv vidare, då är det viktigt att 
de vet någonting utav mig också tycker jag. Sen vet jag inte dom kanske inte vill 
veta ett skit. Dom kanske är jätteglada när jag är borta. Sen slipper vi den djäveln 
(Skratt) det vet man ju inte. Det är deras bekymmer den da´n.156 

Ytterligare en röst med likartad mening: 

Den går för fort för mig, bara på 20 år då, vi kan ta hela 1900-talet hur fort det 
gick. Det som jag är rädd för, för den här utvecklingens skull är man beredd på att 
radera all gammal historia. Så våra barn de får ju inget kulturarv alls med sig i 
princip. Det skall gå så fort, det skall gå så fort.157 

Det fanns intervjudeltagare som hade hopp om en mer demokratiserad historiesyn via 
släktforskningen: 

Ja, det tror jag, ja just släktforskning som en del historiker ser ner på. Jag tycker 
där är när man verkligen får historien. Det är inte bara kungar och krig. Då är det 
människornas liv. Det tycker jag absolut.158 

Det vore ju förnämligt, det beror ju på vad folk gör av det. Så länge vi sitter var 
och en i sin lilla skrubb, ju fler som publicerar, det behövs ju det i så fall. Så det 
kommer ut till fleras kännedom, då kanske det kan göra det, ja. Det var en bra tan-
ke.159 
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För att demokratisera måste släktforskare våga visa vad de hittar!160 

Men visst sjutton har det vanliga folket och vårat liv och så, och det man kommer 
fram till en jädra betydelse för våran demokrati, absolut.161 

Sammanfattning: Några få släktforskare säger att de vet att deras forskning förändrat 
deras samhällssyn. Ingen kan säga om vad som påverkat vad. Över 90 % är oroade av 
den allt accelererande farten i samhällsutvecklingen. De tycks känna släktforskningen 
som en slags nödbroms mot detta. Mer än hälften tror att släktforskningen kan demokra-
tisera historieforskningen på sikt. 

3.13 Sammanfattning av resultatredovisningen 
Begreppet hembygd är av yttersta vikt för undersökningens släktforskare. Släktforskar-
nas identitet har en stark påverkan av uppfattningen av vad som är deras hembygd. Det 
varierar vad som uppfattas som hembygd. Det är ofta där man är född eller /och bor, 
men kan lika gärna vara anornas tidigare hemvist. En stark koppling till en bygd bygger 
”vi-känslor”. Detta kan exkludera ” de andra”. Jag har dock inte påvisat att släktforsk-
ningen genom skapande av identitet påverkat mina intervjudeltagare att bli negativt in-
ställda till ”de andra”. När det gäller en nationell identitet tycks ”mina” släktforskare 
inte känna lika djupt inför staten eller landet Sverige som inför hembygden eller land-
skapet. I de fall de hade djupa bohuslänska rötter kunde de till och med känna sig mer 
norska. Synen på begreppet arv skiljer sig mycket mellan mina intervjudeltagare. En 
mindre del tror att människan ärver olika slags egenskaper från anorna, majoriteten tror 
inte på detta. I sättet att betrakta kulturarv framhäver dock majoriteten att släktforsk-
ningen stärker och framhäver vårt gemensamma kulturarv. Släktforskarna i denna un-
dersökning lever sig in i hur anorna hade det. De djupgranskar ofta vissa av sina anor 
och, om inte annat än i sina huvuden, skriver anornas levnadsberättelser. Jag ser dessa 
som genealogiska narrativer. I vissa fall skrivs även dessa ner som smärre biografier. De 
anor som mina intervjudeltagare ännu inte funnit uppgifter om är intressanta som kom-
mande forskning, men är i sig svåra att greppa som anor. Släktforskningen för ibland in 
släktforskarna på rent existentiella frågor. Människor som föds, lever, får barn och sena-
re dör ”försvinner” i historiens töcken tills de ”återuppväcks” av en sentida ättling. 
Släktforskarna i denna uppsats beskriver hur fattigt och eländigt anorna hade det. Jag ser 
detta som att de tycker att de ändå fått det bättre med tiden, en slags tro på framtiden. 
Släktforskare i denna undersökning framhåller gärna lite avvikande anor. De kan vara 
adliga, ”resande folk”, brottslingar, tappra officerare eller liknande. Jag tror att dessa 
avvikare gör släktforskarnas berättelser mer individuella och blir användbara för att ska-
pa en mer specifik identitet hos släktforskaren. Släktforskarna i min undersökning oroas 
för den allt snabbare samhälls- och teknikutvecklingen. Släktforskningen kan verka som 
en slags ”nödbroms” mot detta. Majoriteten av intervjudeltagarna tror på att släktforsk-
ning kan ha en demokratiserande effekt på historieforskningen. 
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4. Diskussion och analys 

 
Vad kan släktforskning ha för betydelse gällande släktforskarnas identitetsskapande? 
Hur använder de sig av denna släktkunskap i ett identitetsbygge i praktiken? Detta är 
min problemformulering för denna uppsats som jag här kommer att diskutera. Mina fyra 
frågeställningar har fungerat som ett hjälpmedel att besvara denna problemformulering. 
Frågeställningarna har jag företrädesvis besvarat i kapitel 3, men kommer även här in i 
min analys. Däremot kommer jag inte ta upp frågorna en i taget utan jag kommer att 
blanda dessa i texten nedan. 

Är då släktforskaren en vilsen själ som desperat söker efter en egen identitet? Svaret på 
denna fråga måste bli ett klart nej. Detta tycker jag med skärpa framkommer av de berät-
telser som mina intervjudeltagare har framfört till mig. Det har dock visat sig att det 
finns tydliga kopplingar mellan släktforskarnas identitetsskapande och deras genealo-
giska sökande.                                                                                                     Frågan 
ovan är annars berättigad då människor känner sig vilsna i dagens allt mer globaliserade 
samhälle, detta är något som många hävdar. En intervjudeltagare säger bland annat. 
”Allt sker ju accelererat liksom….befolkningsutvecklingen, teknik, det går ju otroligt 
snabbt alltså.”162 En av dessa som hävdar detta är Manuel Castells som jag tidigare om-
nämnt i kapitel 2. Castells framhåller att olika motrörelser spontant skapas för att be-
kämpa det identitetslösa samhället. Han kallar detta för en ”motståndsidentitet”. Som 
exempel på detta nämner han miljörörelser och olika feministiska grupper med starka 
kollektiva identiteter. Jag har funderat en hel del på om släktforskarna som kollektiv kan 
omfattas av en sådan identitet. Det går att utläsa ur min empiri som exemplet ovan att 
flera av mina intervjudeltagare uttrycker en oro för det allt snabbare framväxande sam-
hället. En avsaknad av ett tidigare samhälle där det fanns täta skott mellan människor i 
ett lokalsamhälle. En intervjudeltagare uttrycker saken:  

Den går för fort för mig, bara på 20 år då, vi kan ta hela 1900-talet hur fort det 
gick. Det som jag är rädd för, för den här utvecklingens skull är man beredd på att 
radera all gammal historia..163  

Kan jag då likt Castells se att mina intervjudeltagare spontant grupperat sig som släkt-
forskare för att bygga en ”motståndsidentitet”? Det finns naturligtvis en viss grund för 
detta. Släktforskare som min intervjudeltagare ”J” tycker att släktforskningen kan bidra 
till, som han uttrycker saken, ”dra i nödbromsen”, så att han bättre kan hinna med i ut-
vecklingen av vårt samhälle. 164 Castells talar dock om starka kollektiva identiteter, vil-
ket jag inte har funnit här. Det är därför en överdrift att se släktforskningen som något 
som i första hand bygger ”motståndsidentitet”. Manuel Castells talar även om en ”legi-
timerande identitet”, det är något som införts av samhällsinstitutionerna för att dominera 
över andra människor. Går man tillbaka till genealogins ursprung fungerade släktforsk-
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ningen helt klart legitimerande. Jag tänker då på furstehusens och adelsfamiljernas 
framhävande av sina anor, en rätt som de intog sina privilegier och sin makt över andra 
med. Sveriges statschef har dock sin ställning legitimerad av sin kungliga börd. Detta är 
fastslaget genom Regeringsformen. Jag kan även tänka mig att det finns de som känner 
sig legitimerade att egentligen ha rätt till en högre samhällsställning än de nu har när de 
får reda på att de har anor högt upp i samhällshierarkin. Följande citat kan ge exempel 
på detta: 

Det är väl det att man kan hänvisa till att man härstammar från nånting. Det är inte 
bara nerifrån den lägsta gruppen i samhället. Det är inte bara skit som jag ibland 
kanske tyckt jag har känt mig som. Att det finns lite bekräftade människor i släk-
ten.165 

 

När det gäller det som Castells kallar för ”projektidentitet”, det vill säga att människor 
kan definiera om sig med hjälp av en ny identitet och få en annan samhällsposition än 
tidigare, har jag inte kunnat konstatera någon sådan process bland mina intervjudeltaga-
re. Möjligen kan man se citatet ovan som ett exempel på en önskan efter en annan status 
i samhället. 

Socialpsykologen Thomas Johansson hävdar att vår tillvaro alltmer präglas av själv-
medvetenhet, där det individuella och identitetens betydelse ökar i styrka.166  Här anser 
jag att man mycket väl kan se det ökande intresset för släktforskning som en del i denna 
nutida utveckling. Det individuella centreringen i släktforskningen är stor. De flesta 
släktforskarna forskar främst utifrån sig själva och det egna individuella ursprunget. 
Släktforskning är absolut ett sätt att bli mer självmedveten. 

Intresset för historia får också för släktforskaren en viss social betydelse. Den slutsatsen 
drar jag av det stora deltagandet i släktforskarföreningarnas olika aktiviteter. Detta kan 
se som tillhörande Helge Hanes ”Studiosus cultus” vars grupp ser det sociala i släkt-
forskningen som något betydelsefullt. 

Jovisst! Här är ju jättekul på måndagarna, även om vi inte har gemensamma anor 
så pratar vi ju. Det är roligt. Nu har jag kommit underfund med att forskningen i 
sig är så rolig så det behöver inte vara min egen släkt 167 

Denna sociala betydelse av historietolkningen är något som Paul Thompson och ”oral 
history” anhängarna betonar. En annan viktig åsikt Thompson har är den om att denna 
amatörforskning kring historia gör historieskrivningen mer demokratisk. Mycket talar 
väl för att den gör det. Med så stort antal släktforskare i förhållande till professionella 
historiker bör det bli så. De flesta släktforskarna får i och för sig inte sina resultat publi-
cerade och spridda av ett förlag, men många av dem använder Internet för att nå ut. Då 
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en allt större andel av befolkningen tar del av Internets information kan man anta att 
släktforskarnas historieberättande når en ökande skara medborgare. Så här uttryckte en 
av de intervjuade saken: ”Men sjutton har det vanliga folket och vårat liv och så, och det 
man kommer fram till en jädra betydelse för vår demokrati”.168 Jag tycker mig se att 
släktforskningen mycket väl fyller en funktion i det som Stefan Bohman sätter som ett 
viktigt politiskt mål, att utveckla kulturarvets demokratiska funktioner.169Man kan se 
släktforskaren som en omedveten medlem av Helge Hanes ”Studiosus oppositus” här. 

Nuets betydelse är stor för släktforskare även då man beskriver en dåtid. Mats Beronius 
påpekar att genealogerna framförallt skapar perspektiv till vår nutid. Detta kan ses som 
ett stöd till att se människors släktforskande som identitetsskapande som till exempel i 
citatet: ”Du känner inte din nutid förrän du lärt dig din dåtid”170 Thomas Hylland Erik-
sen är inne på samma spår när han hävdar att nuet blir legitimerat då vi ser en kontinui-
tet med det förgångna samtidigt som vi hyllar utvecklingen framåt. Hylland Eriksen tar 
även upp problemet med att då man med sin historieforskning skapar identitet och en 
stark vi-känsla även skapar ett uteslutande av andra. Jag har kunnat visa i min uppsats 
att släktforskningen har utvecklat starka känslor hos släktforskaren för en hembygd där 
anorna har levat. De har därmed skapat en starkare gemenskap med denna. Det går att se 
spår av Helge Hanes ”Studiosus Communis” i detta. Jag har inte funnit att mina inter-
vjudeltagare på grund av sin forskning utvecklat någon fientlighet till exempel gentemot 
inflyttade personer. Som jag tidigare nämnt tycker många att frågor kring invandrare och 
invandring är politiskt känsliga och är därför ganska försiktiga i sina svar även om ”de 
andra” inte behöver vara invandrare. Ett sådant svar är: ”Att svenskar flyttar mellan oli-
ka delar, det hör väl till av olika själ, men när det gäller utl…..då är vi inne på det poli-
tiska området.”171 Jag kan även tänka mig att det vore intressant att i en uppföljande 
undersökning närmare granska om ”vi” även kan stå för släktforskare gentemot de som 
inte släktforskar. 

Jag hoppas att Hylland Eriksen har rätt när han påstår att det inte är den identitetsbundna 
kopplingen till hembygd, familj, språk med mera som skapar fascism utan en bristande 
förmåga att förstå att andra med annan hembygd, familj och annat språk har samma vär-
de som en själv. Det är mycket svårt att dra några långtgående slutsatser ur min under-
sökning när det gäller denna fråga. Det skulle vara intressant om någon kunde vidareut-
veckla denna frågeställning och göra en mer omfattande undersökning med betydligt fler 
intervjudeltagare. Kanske en undersökning där de intervjuade kunde vara anonyma 
gentemot forskaren. Helt anonyma intervjudeltagare vågar antagligen vara mer öppna 
med vad de tycker i för dem känsliga ämnen. 

En viktig funktion av släktforskarnas resultat är att de framställer genealogiska berättel-
ser. Dessa är som etnologen Carina Kullgren förklarar dem berättelser som främst sätter 
människan i ett speciellt landskap. Människan, i detta fall släktforskaren, skapar identi-
tet genom att förhålla sig till dessa som hon kallar ”narrativer”. På detta sätt kan man 
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säga att många släktforskare ”lever” tillsammans med sina anor. Ibland blir dessa berät-
telser även nedskrivna: ”Ja, och jag försöker i min släktforskning att skriva sådana be-
rättelser själv också. Så när jag har född och död och vigd och lite sånt där så skriver jag 
en biografi”.172 Det är hos Kullgren främst lokala och regionala landskap som har bety-
delse för identitetsskapandet. Detta har även varit fallet med mina intervjudeltagare. För 
dem har landskapet, inte nationen, varit betydelsefull. Detsamma, och i ännu högre grad 
gäller det ”genealogisk hembygd” som oftast är av större dignitet för identiteten än den 
plats de lever på. Som i citatet: ” Uddevalla är ju som andra ställen. Ett ställe där jag bor 
och vistas”173 Dessa platser kan dock sammanfalla. Flera av de bohuslänska släktfors-
karna säger sig vara mer norska än svenska. Detta tolkar jag mer som en markering av 
att de är bohusläningar än att de egentligen känner sig norska, det vill säga en större 
markering av regionaliteten gentemot landet Sverige. Jag anser att man kan utläsa ur 
mina intervjudeltagares svar att man kan se släktforskarnas forskningsresultat som ge-
nealogiska berättelser med ”narrativ” betydelse som bygger identitet hos forskaren. 

Även Lennart Börnfors är inne på att möten mellan historia och platser skapar kulturell 
identitet precis som möten mellan människor. Börnfors slutsats att man inte släktforskar 
för att aktivt skapa en identitet sammanfaller väl med de resultat som jag kommit fram 
till. Detsamma gäller påståendet att släktforskarens identitet dock påverkas av forsk-
ningen. Exakt hur de individuella släktforskarnas identitet påverkats har jag dock inte 
kommit åt. Kanske skulle jag ha gjort en mer ingående psykologisk-sociologisk studie 
under en längre tidsperiod för att nå dit. 

Hur lever då släktforskaren med sina anor? Mina intervjudeltagare som jag tidigare om-
nämnt i kapitel 3.6 är mycket försiktiga med hur de uttrycker sig inför mig i dessa spör-
smål. De säger sig allmänt vara opåverkade av vad man forskat fram. Den del av forsk-
ningen som man just håller på med upptar naturligtvis de flesta tankar mest. Det är de 
berättelserna som är mest aktuella och som bäst kan återges. Att många är försiktiga 
med sina uttalanden kan vara en effekt av att de redan från början visste att jag var in-
tresserad av kopplingen mellan identitet och släktforskning. Detta har antagligen resulte-
rat i att de sett sig själva som ganska opåverkbara. Ett exempel på detta är: ”Nej! Inte 
min identitet, jag är ju den jag är!”.  Nästan alla anser att det är något negativt att låta sig 
påverkas av något. Nu i efterhand tror jag att det hade varit klokt av mig om jag inte 
talat om för mina intervjudeltagare att intervjun 174skulle handla om identitet och släkt-
forskning. Det hade räckt med att berätta att jag var intresserad av deras syn på släkt-
forskningen.  

Över hälften av mina släktforskare i undersökningen berättar gärna om sådant som av-
viker från det gängse mönstret med anor bland bönder på 1600- och 1700-talet och kan-
ske jordbruks- och industriproletariat århundradena därefter. Det kan vara förfäder som 
adlats eller deltagit vid något berömt fältslag. De uppehåller sig även kring vad de anser 
är det vanliga, att man hade det så fattigt och eländigt. Detta kan i sig tyckas vara en 
motsats. Jag tror dock att denna motsats kan vara viktig. Dels att man kan se sig själv 

                                            
172 Intervjudeltagare K 
173 Intervjudeltagare A. 
174 Intervjudeltagare F. 
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som levande i ett samhälle som ändå har utvecklats framåt och dels att även kunna visa 
på att det funnits en del som stått utanför detta, eller som i vissa fall påvisa att de hade 
det extremt fattigt. Att ha något eget som sticker ut och lämnar normen. 

Att intervjudeltagarna såg begreppet släkt så olika bygger dels på att många har ett rent 
praktiskt sätt att se på vilka som omfattas av att tillhöra dennes släkt. En person berätta-
de att han tyckte: ”I första hand är det de som lever nu”.175 Även bland de som har en 
mer genealogisk tolkning av ordet verkar det som om en del väljer bort vissa personer 
som de bevisligen har gemensamma anor med. Det kan låta så här: 

En del påstår att släkten inte räknas mer än sju generationer tillbaka, för min del så 
i och med att man inte kan umgås å träffa dom så bakåt i tiden så blir det ett namn 
på pappret egentligen. 176 

Här kan det ha betydelse av att de i sin identitetsskapande process inte tycker att vissa 
personer passar in i den berättelse man byggt upp kring anorna. Ett stort antal av mina 
intervjudeltagare såg arvet efter anorna som något de värnar om, både det kulturhistoris-
ka arvet och det genetiska arvet. Släktforskandet kan ses som en ”räddningsaktion” av 
arvet från det förgångna. Ett belysande citat är detta: 

Det här kulturarvet precis som jag tjötat om ett tag nu, jag tycker det är jätteviktigt 
att värna om, hur levde våra förfäder……..speciellt viktigt tycker jag att det är att 
jag sammanställer och kan lämna efter mig till mina barn.177 

Har intervjudeltagarnas sociala bakgrund, kön och ålder avspeglats i form av tydliga 
skillnader i svaren på mina frågor? Detta kan jag nog inte säga att det gör i någon större 
omfattning. Möjligen kan jag hålla med intervjudeltagare ”D” som tycker sig se att 
kvinnliga släktforskare är mer intresserade av anornas levnadsöden och den sociala kon-
texten än deras manliga forskarvänner. 

                                            
175 Intervjudeltagare C. 
176 Intervjudeltagare A 
177 Intervjudeltagare E 
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5. Avslutande reflektion 
Är jag då fullständigt nöjd med resultatet av denna undersökning? Jag anser att jag nått 
vissa resultat och fått svar på min problemformulering och mina fyra frågor. Dock tyck-
er jag att svaren är alltför ofullständiga för att jag skall vara helt tillfreds med dem. Jag 
borde kanske ha hittat delvis andra frågor för att bättre nå svar på min problemformule-
ring. Jag har ändå nått mitt syfte då jag har påvisat hur släktforskning kan fungera som 
skapande av identitet. Jag anser att jag kan se att min hypotes om att släktforskarnas 
identitet påverkas av släktforskningen stämmer. Min reflexiva ansats i min metod kom 
främst att fungera i intervjuerna. Jag önskar att jag hade varit mer reflexiv i analysdelen 
än jag slutligen blev. Dock efterstävade jag hela tiden denna syn på materialet. Antagli-
gen skulle jag då nått en djupare kunskap. Jag har tidigare i uppsatsen påpekat vad jag 
kunde ha gjort annorlunda. Till exempel tror jag att det hade varit bättre att inte redan 
från början avslöja för mina intervjudeltagare att jag tänkt intervjua dem om kopplingen 
mellan deras släktforskarintresse och den eventuella påverkan av deras identitet. Detta 
för att inte negativt låsa dem i en övertygelse att de inte kunde påverkas. En intressant 
tråd att nysta vidare på är den som handlar om inställningen till inflyttade medborgare. 
Här kunde jag antagligen ha nått ett mer nyanserat svar även om jag absolut tycker mig 
ha sett att de allra flesta är positivt inställda till inflyttade medmänniskor. Här finns mer 
att undersöka, kanske genom att låta intervjudeltagarna vara anonyma gentemot inter-
vjuaren och att låta ett större antal intervjuas. För klart är att det finns ett inbyggt pro-
blem i identitetsbyggandet hos släktforskarna när det gäller dessa frågor. 
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6. Sammanfattning 
Biblioteken med deras släktforskarstöd är en viktig del av samhällets stöd för att tillva-
rata människors kulturarv. Detta är centralt i svensk kulturpolitik.178 I denna uppsats 
undersöks hur släktforskning kan ”användas” av släktforskare för att skapa identitet. 
Övergripande frågor har varit: vad har släktforskning för betydelse i släktforskarnas 
identitetsskapande, och hur använder de sig av denna kunskap i ett praktiskt identitets-
byggande? Jag har studerat hur släktforskare ser på begrepp som släkt, arv och hem-
bygd. Uppsatsen belyser hur forskarna ser på sin forskning. Hur ter sig släktforskarens 
tillvaro med anorna? Kan det finnas problem i identitetsskapandet i synen på andra 
medmänniskor med andra anor än de själva har? Hur ser de sin forskning i förhållandet 
till samhället? Mina teoretiska utgångspunkter har jag främst hämtat från vetenskaper 
som sociologi, etnologi, socialantropologi och socialpsykologi. Som en enskild inspira-
tör kan jag framförallt nämna sociologen Manuel Castells och hans verk Informations-
åldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Min undersökning har utförts med hjälp av kvali-
tativa intervjuer. Jag har haft samtal med elva släktforskare, samtliga var medlemmar i 
Trollhättans eller Uddevallas släktforskarföreningar. Efter att ha arbetat fram en analys-
skiss där jag utgick ifrån de mest övergripande frågorna som jag ville ha svar på, utarbe-
tade jag en frågemanual, vars frågor jag senare ”fritt” använde vid intervjuerna. Efter 
utskriften av intervjuerna delade jag in den i olika teman. Därefter sökte jag att se möns-
ter mellan dessa. Jag har även försökt att se vad i materialet som hamnade vid sidan om 
dessa mönster, om än med svagt resultat. 

Min första frågeställning var: Hur ser släktforskarna på begrepp som släkt, arv och 
hembygd? När det gäller det centrala begreppet släkt är mina intervjudeltagare splittra-
de. De flesta skiljer dock på att man kan vara släkt då man delar gemensamma anor, 
även långt tillbaka i tiden, och ett mer känslomässigt släktbegrepp där man även har en 
relationsaspekt på det. Det senare innefattar då kärnfamiljen och de närmaste av de släk-
tingar som man umgås med. Med arv avser många ett historiskt arv som man i mångt 
och mycket anser sig värna genom att släktforska. Andra tänker mer på ett genetiskt arv 
där man kan ana utseendemässiga detaljer som gått i arv eller egenskaper som gått vida-
re från tidigare generationer. Även detta kan många tycka sig se genom sin forskning. 
Många släktforskare är klart påverkade av sin forskning när det gäller begreppet hem-
bygd. Flera tycker att de platser där de har haft sina anor boende mycket väl kan kännas 
som hembygd. Dessutom tillkommer oftast de platser som man själv vuxit upp på och 
senare bebott som sin hembygd, dock inte alltid. 

Nästa frågeställning berörde hur man uppfattade människor som inte hade samma bak-
grund som de själva? Fanns det ett inbyggt problem i identitetsbyggandet hos släktfors-
karna? Skapar man ett ”vi” genom sin forskning måste det även finnas ett ”de andra”. 
Jag har dock inte funnit en uttalad fientlighet hos mina intervjudeltagare gentemot in-
flyttade personer. Det märks dock att frågor gällande invandrare och invandring uppfat-
tades som politiskt känsliga frågor. Här finns en klar inbyggd problematik som jag skul-
le vilja fortsätta undersöka. När det gäller hur släktforskarna sätter sin verksamhet i rela-

                                            
178 Kulturutredningen.  Kulturpolitikens inriktning.  (SOU 1995:84) 
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tion till sin syn på samhället tyckte många att det inte påverkar dem alls. De flesta var 
dock bekymrade över det allt mer ökande tempot i samhället. Jag kan se det allt mer 
ökade intresset för släktforskning som en reaktion på detta. Ett antal av intervjudelta-
garna ansåg att släktforskningen kan leda till en ökad demokratisering av historieveten-
skapen och i en förlängning ökad demokrati i samhället. I släktforskarnas vardag dyker 
förfädren upp lite då och då. Många av mina släktforskare anser dock de inte direkt le-
ver med sina anor, men flera avsätter ändå mer än tjugo timmar i veckan åt sin verk-
samhet. Flera av mina intervjudeltagare var till exempel mycket engagerade i några spe-
ciella levnadsöden. Dessa anor var ofta lite udda på något sätt: de kunde vara antingen 
framgångsrika adelsmän eller mycket fattiga personer med många barn som drabbades 
av diverse motgångar. Gentemot dessa verkar många ha skapat någon form av identitet. 
Andra har skapat identitet genom att ha kunnat se en slags ”mening med livet” genom 
sin forskning. En av släktforskarna gjorde även om sin forskning till utskrivna berättel-
ser om anorna. 

Jag har inte funnit att släktforskare spontant grupperar sig för att bygga ”motståndsiden-
titet” enligt Castells modell. Identitet skapas bland annat genom att forskningen blir till 
berättelser, skrivna eller mentalt sammanflätade av alla de fakta släktforskarna har om 
sina anor. Nuets betydelse är stor då berättelserna skapar perspektiv till vår nutid. De 
kan då bli till ett stöd i släktforskarens identitetsskapande. Mötet mellan historien och de 
platser som släktforskaren fördjupat sig i skapar en kulturell identitet. Det verkar som 
den lokala och regionala identiteten är av större dignitet än den nationella. 
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Bilaga 1 - Upprop 

Släktforskare !!!!!  

Av alla sorter; nya, gamla, unga, kvinnliga, manliga, grevar och baroner, 
arbetare, bönder, studenter, pensionärer, bagare, it-konsulter, kioskägare 
med flera………………………. 

Hör av er till mig: 

Thomas Börjesson 

Jag är intresserad av att höra er berätta om er själva som släktforskare. 

Under våren arbetar jag med en magisteruppsats kring ämnet ”Identitet och 
släktforskning”, och vill därför intervjua er kring detta. 

Detta arbete är det sista jag gör i min utbildning till bibliotekarie. 

Vänligen!!!! 

Thomas 

Kontakta mig för vidare information och samarbete; 

O522 – 888 19      tomas.borjesson@tiscali.se 

Thomas Börjesson 

Mosshed 207 

451 94 Uddevalla 

Jag kommer även att vara i denna lokal lite då och då! 
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Bilaga 2 – Analysskiss 

 
Analysskiss: 

Påverkar släktforskning individernas identitetsskapande? Hur? Vilken sorts identitet 
leder släktforskning till? 

Hur ser de på begrepp som, släkt, arv hembygd, kulturarv? 

Uppnås en styrkt individuell, regional och/eller nationell identitet ? 

Är det endast av godo med en stärkt identitet? 

Ger en styrkt förankring i en bygd känsla av att ha större rätt till den än andra? Eller lika 
mycket? Har det ingen betydelse? 

Vilka förfäder studerar man mest? Är det ett aktivt val? Styr arkivmaterialet, eller sker 
det slumpmässigt? 

Vilka typer av källor används? 

Får man en känsla av att mer vara en del av samhället då man börjat med släktforsk-
ning? Eller blir man mer samhällskritisk? 

Känner släktforskare en gemenskap med andra släktforskare? 

Hur ser släktforskare på sin regionala identitet visavi staten? 

Upplever släktforskare att deras arbete har en kulturpolitisk betydelse gällande demokra-
tisering av kulturarvet? 

Bygger släktforskare egna historiska berättelser inom sig? 

Släktforskare använder ofta metaforer som relateras till landskapet; familjeträd, grenar, 
rötter. Varför? 

Känner släktforskaren en vilsenhet i det stora globala nätverkssamhället? 
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Bilaga 3 – Frågemanual 

 
Frågemanual 

 
Namn? 

Ålder 

”Yrke”? 

Boende och tidigare boende  ? (född var?) 

 

Frågor med bandspelare: 

Släktforskat sedan?  

Hur mycket tid ägnar du släktforskning? 

Varför började du att släktforska? 

Hur släktforskar du; biblioteket, landsarkivet, hemma med hjälp av SVAR, Internet? 

Vad för slags källor använder du, kyrkoarkiv, skattelängder, militära arkiv, rättsliga 
handlingar, muntliga källor, register via Internet eller annat som böcker, tidningar m.m. 
? 

Använder du dig av andras forskning? 

Vilken ”gren” började du med? 

Vilket/vilka områden kommer dina förfäder huvudsakligen ifrån? 

Är det någon speciell socken eller härad/hundrade som du härstammar ifrån? Känner 
identitet med? Kan du i så fall motivera det?  

Hembygd, vad är det för dig? 

Hur ser du på begreppet släkt? 

Är kvinnor förfäder eller förmödrar? 

Hur ser du på ordet ”arv” i släktforskarsammanhang? 
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Släktforskare använder ofta liknelser som relateras till landskapet; familjeträd, grenar, 
rötter. Hur ser du på dessa ? Är de levande för dig, eller har du andra liknelser för detta? 

Är det någon gren/person av din släkt som du ägnat dig mer åt? Varför? 

Hur känner du när du tänker på dem/den ? 

Känner du dig mer närstående dessa/denna än andra?  

Eller finns det andra som du känner dig mer delaktig med? 

Kan du se dessa personers historia som oskrivna berättelser inom dig? 

Har dessa/denna någon roll i din vardag? Tänker du ofta på dem? 

Hur långt tillbaka kan du känna att dina förfäder är personligheter och inte bara ett 
namn? När känner du att ”här har jag en ny förfader”?  Tänker du på alla dem som du 
ännu inte funnit? 

Är dessa ännu för dig ”icke-existerande”, ändå dina förfäder. Tänker du på dessa, vilka 
de skulle kunna vara, eller är de ointressanta för dig? 

Är du Bohusläning/Västgöte,, eller är du Västra Götalandsbo? 

Är detta starkare än att vara svensk, eller är svensk viktigare? Utveckla detta? 

För ”Bohusläningar”:                                                                                                                                       
Hur ser du på ditt norska arv? Känner du dig på något sätt norsk? Vad känner du när 
man firar Gustaf Adolf - dagen? Har du släktforskat själv i den norska tiden? 

Hur ser du på andra människor som flyttar in från andra kommuner, landskap eller län-
der? 

Har de samma rätt som oss att bo här som har bott här i många generationer? 

Medlem av släktforskarföreningar, hembygdsföreningar osv.? 

 Känner du någon samhörighet med andra släktforskare? 

Övrigt föreningsaktiv? 

Bedriver du någon annan historisk forskning, t.ex. om lokalhistoria? 

Har din känsla för samhället förändrats sedan du började med släktforskning? 

Hur upplever du den förändring av samhället som vi befinner oss i? 

Tror du att släktforskning har någon demokratisk funktion att fylla när det gäller att tol-
ka vår historia ? 
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Tycker du att släktforskning har påverkat dig på något annat sätt? 

Tycker du att du fått en annan identitet än du kände tidigare innan du började med släkt-
forskning, eller har det snarare förstärkt den identitet du redan kände? Känner du dig 
mer splittrad som person efter det du började med släktforskning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


