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och sitt engagemang, samt till Ellinor Melander som bidragit med böcker, littera-
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Inledning 

Anna von Zweigbergk (1865-1952) var en av de första kvinnliga dagspressjourna-
listerna i Sverige. När hennes make Otto von Zweigbergk fick tjänsten som 
chefredaktör på Dagens Nyheter, där även Anna var anställd, tvingades hon att 
avsluta sitt professionella yrkesliv. I egenskap av chefredaktörens hustru ansågs 
hennes journalistkarriär som olämplig.1 Den som idag vill ta del av Anna von 
Zweigbergks journalistgärning kommer stöta på problem i sin eftersökning. Hen-
nes arkivhandlingar finns bevarade i hennes makes personarkiv i Sveriges 
Pressarkiv vars arkivförteckning endast kan studeras på plats på Riksarkivet Ma-
rieberg i Stockholm.2 Detta är inget unikt exempel, i våra arkiv finns många dolda 
kvinnor vars arkivhandlingar inte är sökbara och därför nästintill omöjliga att 
hitta. 

Den här uppsatsen tar avstamp i rapporten Genus och arkiv som utfördes av 
Anna Nordenstam år 2008 på uppdrag av Vetenskapsrådet. Den utgör en kart-
läggning över de offentliga arkivens användbarhet för genusforskningen. Rappor-
tens resultat pekar bland annat på problematiken med äldre arkivförteckningar 
som är skapade enligt patriarkala principer där den kvinnliga underordningen 
också får konsekvenser för kvinnors synlighet i arkiven. Nordenstam talar i rap-
porten om arkivens ”dolda kvinnor” då avsaknaden av genusperspektiv i arkiv-
verksamheter lett till att kvinnors arkivmaterial många gånger blivit dolt.3 Som det 
inledande exemplet med Anna von Zweigbergks arkivhandlingar visar var det inte 
ovanligt att kvinnors arkivmaterial lades i mannens arkiv och därför inte blev sök-
bart. Jag har under utbildningens gång intresserat mig för dessa dolda kvinnor 
som av olika anledningar inte blivit synliga i arkiv och arkivförteckningar, och för 
hur arkivverksamheter kan arbeta med problematiken. 

I denna undersökning belyses kvinnliga journalister i Sveriges Pressarkiv och 
deras bidrag till svensk presshistoria. Genom att studera hanterandet av kvinnors 
arkivhandlingar i Pressarkivet ämnar studien att undersöka hur detta påverkat hur 
kvinnors arkivmaterial blivit synligt eller dolt i arkivbeståndet. Studien är avgrän-
sad till Sveriges Pressarkiv då det innehåller en tydlig grupp kvinnliga arkivbil-
dare och ett varierat arkivbestånd som har tillkommit och hanterats under ett brett 
tidsspann. År 2017 är även ett passande år att uppmärksamma Sveriges Pressarkiv 
då det fyller 70 år. 
                                                
1 Melander (2006), s. 30. 
2 Nordenstam (2008), s. 22. 
3 Nordenstam (2008), s. 2. 
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Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att studera hanterandet av kvinnors arkivmaterial i Sveriges 
Pressarkiv ur ett genusperspektiv för att se i vilken mån arkivhanteringen påverkat 
kvinnors synlighet i arkivet. Genusperspektivet bidrar med analytiska verktyg för 
att undersöka om eller hur ordningsstrukturen av kön tagit sig uttryck i kvinnors 
arkivmaterial. De kvinnliga arkivbildarna studeras inte bara utifrån deras position 
som kvinnor, exempelvis kan en maktaspekt som klass bli relevant för att nyan-
sera förståelsen av genusperspektivet. Studien ämnar även att skapa en förståelse 
för hur underliggande strukturer kan ha påverkat kvinnors synlighet i arkiv, detta 
genom att studera de kvinnliga arkivbildarnas personarkiv utifrån arkivverksam-
hetens följande praktiker: förvärv och insamling, ordnande och förtecknande samt 
tillgängliggörande. Inledningsvis studeras hanterandet av kvinnors arkivmaterial i 
förvärv- och insamlingspraktiken för att undersöka hur detta kan ha påverkat 
kvinnors representation i arkivet. Genom att studera ordning- och förteckningsar-
betet som praktik undersöks det hur kvinnors arkivmaterial ordnats i arkivet och 
hur detta kan ha påverkat arkivmaterialet och de kvinnliga arkivbildarnas synlig-
het. Slutligen studeras även arkivmaterialets tillgängliggörande för att se hur arki-
vets olika sökingångar kan ha påverkat hur kvinnor blivit synliga eller dolda i 
arkivbeståndet. De övergripande frågeställningarna jag kommer arbeta med är: 

 
 
•   Hur har kvinnors arkivmaterial hanterats i förvärv- och insamlingsprakti-

ken? 
 

•   Hur har kvinnors arkivmaterial hanterats i ordning- och förteckningsprak-
tiken? 

 
•   Hur har hanterandet av kvinnors arkivmaterial påverkat dess tillgänglighet 

och sökbarhet? 
 
 
Denna uppsats förlängda syfte är även att belysa den problematik som finns kring 
genus och arkiv och uppmana till diskussion om genusperspektivets möjligheter 
inom arkivverksamheter. Den här studien är förhoppningsvis ett viktigt forsk-
ningsbidrag till det arkivteoretiska fältet där genus och arkiv i mångt och mycket  
är underrepresenterade frågor. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för tidigare nationell och internationell forskning inom 
uppsatsens ämnesområde. Forskningsöversikten är indelad i tre delar: Genusper-
spektiv inom arkivvetenskapen i Sverige, Genusperspektiv inom arkivvetenskapen 
internationellt och Genusperspektiv i övrigt. 

Genusperspektiv inom arkivvetenskapen i Sverige  
Som nämnt i inledningen tar uppsatsens frågeställningar avstamp i rapporten Ge-
nus och arkiv. Anna Nordenstam som författat rapporten menar att genusperspek-
tiv inom det arkivteoretiska forskningsfältet är relativt sällsynt.4 Även om denna 
uppsats endast kommer bidra till att fylla en bråkdel av luckan Nordenstam be-
skriver är den förhoppningsvis ett viktigt bidrag till att öka medvetenheten kring 
genusfrågor i arkivverksamheter. 

Louise Lönnroth har skrivit två artiklar som rör genus och arkiv, Genus- och 
mångfaldsperspektiv i arkivverksamhet och Genus & digitalisering i våra arkiv. 
Den förstnämnda artikeln diskuterar hur genus- och mångfaldsperspektiv kan in-
tegreras i arkivverksamheter. Lönnroth betonar vikten av att arkivarier är med-
vetna om de maktstrukturer i samhället som styrt insamlandet av arkivmaterial 
och att denna kunskap också bör förmedlas i arkivvetenskaplig utbildning och 
intern fortbildning. Lönnroth uppmanar också till att undersöka hur väl arkivens 
bestånd speglar verkligheten, till exempel genom att utifrån ett genus- och mång-
faldsperspektiv se hur väl företagsamhet representeras i enskilda arkiv.5 Den här 
studien sätter de praktiker inom arkivverksamheten som studeras i en historisk 
kontext för att synliggöra de, många gånger, omedvetna handlingar som styrt hur 
arkivmaterial hanterats. Studien ämnar också att, likt Lönnroths uppmaning, un-
dersöka den historiska kontext som arkivhandlingarna tillkom i och hur villkoren 
såg ut för de kvinnliga arkivbildarna. Detta för att skapa en förståelse för den bild 
av verkligheten som personarkiven i Pressarkivet förmedlar. Den sistnämnda arti-
keln bygger på ett seminarium om genus och digitalisering som hölls 2006 på 
initiativ av Västergötlands museum. Yrkesverksamma inom ABM-fältet från hela 
landet deltog och man diskuterade erfarenheter av arbete med genusperspektiv i 
digitaliseringsprojekt.6 Diskussionen kring genus och digitalisering kommer ge 
stöd åt den delen av min analys som berör tillgänglighet och sökingångar till de 
kvinnliga arkivbildarnas material. 

Bland de uppsatser som är tillgängliga på DiVA-portalen och uppsatser.se har 
det på masternivå skrivits tre uppsatser med genusperspektiv i arkivvetenskap: I 
statens tjänst för rikets bästa- Kvinnors successiva inträde i den manliga arkiv-
                                                
4 Nordenstam (2008), s. 17. 
5 Lönnroth (2005), s. 65. 
6 Lönnroth (2006), s. 63. 
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världen under 1900-talets första hälft (2010), Kvinnor ska veta sin plats i arkiven- 
En komparativ metadataanalys av kvinnors närvaro i historiska arkiv (2014) och  
Beyond Invisibility- A Case-Study of Visualization of Gender in Already Organi-
zed Archives through the Gender and Work Project (2015). De två sistnämnda 
uppsatserna tangerar denna studies ämne då de undersöker kvinnors synlig-
het/osynlighet i arkivbestånd, men till skillnad från denna uppsats fokuserar de på 
hur arkivmaterialet presenteras i olika databaser. Det arkivmaterial som studeras 
här är förvisso sökbart i NAD men utgångspunkten i denna studie är att undersöka 
hanteringen av kvinnors arkivmaterial via praktiker som inte enbart inriktar sig på 
hantering av databassystem. 

Även om genusperspektiv är underrepresenterat inom det arkivvetenskapliga 
fältet så finns det goda förutsättningar att bedriva genusrelaterad forskning i arkiv. 
KVINNSAM vid Göteborgs universitet är nationellt ansvarsbibliotek för genus-
forskning och har, förutom kvinnohistoriskt handskriftsmaterial och samlingar 
från kvinnor och kvinnoföreningar, även utvecklat databaser som samlar litteratur 
och forskning på genusområdet.7 KVINNSAMs verksamhet bidrar med flera ex-
empel på hur arkivinstitutioner kan arbeta med genusperspektiv i sina samlingar 
och databaser, exempelvis hur man kan arbeta med katalogiseringsprinciper i en 
genuskontext och med kvinnohistoriska portaler som ingång till arkivmaterial. 

Genusperspektiv inom arkivvetenskapen internationellt 
Forskning om genus och arkiv inom det arkivteoretiska fältet är lite mer utbrett på 
det internationella planet. Precis som i Sverige finns det även internationellt sett 
arkiv och bibliotek som arbetar med sina samlingar utifrån genusperspektiv och 
som är viktiga resurser för genusforskningen. KVINFO, Danmarks motsvarighet 
till KVINNSAM, är centrum för dansk och internationell genusforskning och har 
likt KVINNSAM skapat databaser och kvinnohistoriska portaler för att lyfta fram 
kvinnor i arkivmaterial. De har även utformat ett kvinnobiografiskt lexikon inne-
hållande kvinnobiografier som täcker en tidsperiod från medeltiden till idag. Da-
tabasen finns tillgänglig på internet där man arbetat med kreativa sökingångar så 
som yrkestitel, äktenskap, region och barn.8 De databaser och sökverktyg som 
KVINFO erbjuder är användbara redskap för genusforskningen och ger goda för-
utsättningar för genusinriktad kunskapsproduktion. Övriga arkiv i världen värda 
att nämna som bedriver eller är viktiga resurser för genusforskning är det kvinno-
historiska arkivet vid Bibliothèque Marguerite Durand i Paris, Women’s Library i 
London och arkivdatabasen IIAV i Holland.9 Dessa databaser med kvinnohisto-

                                                
7 Nordenstam (2008), s. 12. 
8 Nordenstam (2008), s. 15. 
9 Nordenstam (2008), s. 16. 
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riskt fokus utgör en kontext för min analys om tillgängligheten och sökbarheten 
för kvinnors arkivmaterial i Sveriges Pressarkiv. 

Likt KVINNSAM vid Göteborgs universitetsbibliotek är många kvinnohisto-
riska samlingar och arkiv etablerade vid universitet. Kären M. Mason, verksam på 
Iowa Women’s Archive vid Iowa University, och Tanya Zanish-Belcher, chef över 
specialsamlingar och arkiv på Z. Smith Reynolds Library, har skrivit en del om 
utvecklingen av kvinnohistoriska arkiv och de utmaningar som ligger i att frångå 
traditionella insamlingsprinciper för att synliggöra kvinnor i historien. I artikeln 
Raising the Archival Consciousness: How Women’s Archives Challenge Tradit-
ional Approaches to Collecting and Use, Or, What’s in a Name? diskuterar de hur 
kvinnohistoriska arkiv i USA har förändrat och förbättrat kvinnors representativi-
tet genom insamling av arkivmaterial.10 Aspekterna som artikeln belyser är rele-
vanta för min undersökning av insamlingsprocesserna i Sveriges Pressarkiv. I 
artikeln A Room of One’s Own: Women’s Archives in the Year 2000 reflekterar 
samma författarpar kring framväxten av kvinnohistoriska arkiv och samlingar och 
vilken roll de spelar inom det arkivvetenskapliga fältet.11 Diskussionen belyser 
den högst relevanta frågan hur kvinnors plats i arkiven ser ut och bör se ut, om 
kvinnoarkiv och samlingar med kvinnohistoriskt fokus snarare kan öka marginali-
seringen av kvinnor eller om det bidrar till att hävda kvinnors rättmätiga plats i 
arkiven.  

Den isländska arkivarien Svanhildur Bogadóttir bedriver forskning om kvin-
nors personliga dokument på Island där hon undersöker hur arkiv inom den of-
fentliga sektorn arbetar för att samla in dessa. Bogadóttir poängterar att situation-
en hennes forskning beskriver på Island ser ut på liknande sätt även i andra län-
der.12 Hennes undersökning ger stöd till min diskussion om förvärv och insamling 
av kvinnors arkivmaterial i Pressarkivet. 

Genusperspektiv i övrigt 
Följande forskningsöversikt kommer inte direkt att beröras i denna uppsats men 
utgör den ABM-kontext inom vilken mitt avgränsade forskningsfält befinner sig. 
När det gäller genusrelaterad forskning inom fält nära kopplade till det arkiv-
vetenskapliga bör antologin Det bekönade museet. Genusperspektiv i museologi 
och museiverksamhet (2005) nämnas. Författarna talar om museets dolda vrår, ett 
begrepp som dels syftar på vad som kan finnas undangömt i museers stora sam-
lingar och dels på vad som osynliggjorts i dessa på grund av styrande insamlings-
praxis i olika tider. Likt dessa tankegångar och resonemang ämnar min studie att 
tolka och undersöka arkivverksamhetens praktiker utifrån en historisk kontext för 

                                                
10 Mason & Zanish-Belcher (1999), s. 37. 
11 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 345. 
12 Bogadóttir (2013), s. 65. 
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att förstå hur och varför kvinnors arkivmaterial många gånger kan uppfattas som 
dolt. 

Mellan åren 2002 och 2003 utfördes en statlig utredning, Genus på museer 
(Ku 2001:A), för att undersöka genusperspektivets möjligheter i museiverksam-
heter. Utredningen pekar bland annat på vikten av genusmedvetenhet på museer 
då utställningars utformning påverkar besökare och har möjlighet att både cemen-
tera och problematisera normer och föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Detta kan tolkas som ett slags folkbildningsansvar som vilar hos museerna. Arkiv-
institutioner har inte samma direkta kontakt med människor i samhället som mu-
seer, men en beröringspunkt är att även arkiv vårdar och förmedlar kulturarv. Vad 
som finns i våra arkiv utgör en del av vårt kollektiva minne och ur det perspekti-
vet blir vad som inkluderas och exkluderas i samlingar särskilt betydande.   

Det är väldigt få som doktorerar i arkivvetenskap men Jenny Samuelssons av-
handling På väg från Ingenstans. Kritik och emancipation av kunskapsorganisat-
ion för feministisk forskning tangerar det arkivvetenskapliga fältet. Samuelsson 
studerar osynliggörandet av feministisk kunskap i indexeringar och klassifikation-
er och menar att kunskapsorganisatoriska system bör utformas på ett sätt som syn-
liggör feministiska texter. Vidare menar hon att den digitala kontext som många 
texter produceras i möjliggör ett synliggörande av feministiskt material då meta-
datascheman kan utarbetas för att skapa sökingångar till materialet.13 

Ett annat projekt som även det inriktar sig på kunskapsorganisation och ge-
nusrelaterat material är Organisering efter kön. En genusstudie av kulturarvsin-
stitutionernas organisering av svenska kvinnoorganisationers dokumentprodukt-
ion. Med en bibliografisk översikt ur ett ABM-perspektiv som drivs av Kerstin 
Rydbeck vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Rydbeck intresserar 
sig för hur den manliga normen osynliggjort kvinnor inom folkrörelsearbetet och 
hur detta tagit sig uttryck i hur kulturarvsinstitutioner ordnat, förtecknat och till-
gängliggjort material från dessa organisationer. Ett av projektets syften är också 
att skapa en bibliografisk översikt över svenska kvinnoorganisationer och inform-
ation om de publikationer, arkiv och föremålssamlingar som är kopplade till 
dessa.14 

 

                                                
13 Samuelsson (2008), s. 5. 
14 Nordenstam (2008), s. 18. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av genusteori där begreppen genussystem 
och genuskontrakt är de mest centrala. För att bredda och fördjupa genusanalysen 
används det intersektionella perspektivet som belyser andra makthierarkier som 
kön samverkar med, i denna studie är klassperspektivet mest relevant. Eftersom 
de kvinnliga arkivbildarna studeras utifrån tre utvalda praktiker inom arkivverk-
samheten är det av vikt att placera genusanalysen i ett arkivteoretiskt samman-
hang, därav redogör jag även för mina arkivteoretiska utgångspunkter. Dessa ut-
gångspunkter berör de maktrelationer som finns i arkivverksamheter och hur de 
påverkat arkivmaterialet och de olika praktiker som studeras. Sist i detta avsnitt 
redogör jag för uppsatsens teoretiska avgränsningar.  

Genusteori 
Yvonne Hirdman var en av dem som introducerade genusbegreppet i Sverige och 
är verksam som historiker och genusteoretiker. Hirdmans historiska perspektiv i 
kombination med hennes genusteoretiska begrepp är särskilt lämpade för denna 
studie som undersöker arkivhanteringen ur ett genusperspektiv och hur denna på-
verkat kvinnors synlighet i Pressarkivet i olika tidsbundna kontexter. 

Hirdmans genusteori används för att studera två sidor av kvinnors synlighet i 
arkivsammanhang. För det första kan begreppet genuskontrakt användas för att 
studera kvinnors roll i arbetslivet och hur deras möjligheter att verka som journa-
lister såg ut, samt hur detta möjligen har påverkat den mängd arkivmaterial som 
de efterlämnat. För det andra är begreppen genussystem och genuskontrakt verk-
tyg för att undersöka hur kvinnor blivit synliga eller osynliga i arkivmaterial ge-
nom olika inom arkivverksamheter förekommande praktiker. 

Genussystem 
Begreppet genus fokuserar på relationen mellan manligt och kvinnligt och kan 
förstås som processer där dessa kulturella konstruktioner formas.15 Hirdman be-
skriver de genusformande processerna som delar i ett genussystem, en slags ord-
                                                
15 Thurén (1996), s. 71. 
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ningsstruktur där manligt och kvinnligt ordnas utifrån två bärande logiker: diko-
tomin och hierarkin. Dikotomin avser isärhållandet av manligt och kvinnligt och 
hierarkin syftar på definitionen av mannen som norm.16 Dessa bärande logiker 
som genussystemet utgörs av reglerar förhållandet mellan man och kvinna och 
vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt.  

I analysen används genussystemet för att förstå de kvinnliga arkivbildarnas 
positioner i förhållande till de manliga och hur underliggande strukturer påverkat 
arkivmaterialets förvärv och insamling, ordnande och förtecknande samt tillgäng-
liggörande.  

Det stereotypa genuskontraktet 
För att kunna  förstå och studera genussystemet i praktiken har Hirdman introdu-
cerat begreppet genuskontrakt. Ett genuskontrakt kan beskrivas som ett osynligt 
ramverk vilket reglerar mäns och kvinnors handlingsutrymme och relationen mel-
lan könen. Det innefattar exempelvis föreställda bestämmelser om hur män re-
spektive kvinnor ska tala, klä sig och uppföra sig i olika sociala miljöer.17 I det 
Hirdman kallar för det stereotypa genuskontraktet har mannen en  ansvarstagande 
roll där han är förpliktigad att försörja och skydda kvinnan. Kvinnan står i bero-
endeställning till mannen och hennes handlingsutrymme begränsas till hemmets 
privata sfär där hon ansvarar för barnafödande och uppfostran.18 Genuskontraktet 
innebär både möjligheter och begränsningar för båda parter, men dessa möjlighet-
er och begräsningar har alltid sett olika ut. Den frihet som kvinnan saknat i hem-
met har mannen bevakat och undanhållit henne, samtidigt har mannen oftast varit 
kvinnans enda möjlighet att tillträda den offentliga sfären. I mannens värld, som 
sträckte sig även utanför hemmets gränser, har frihet alltid varit tillgänglig och när 
han önskade trygghet fann han den i hemmet hos kvinnan. Genuskontraktet ger 
således upphov till skilda maktstrategier för män och kvinnor.19  

Genussystemet har en inneboende reproducerande mekanism. Systemets bä-
rande logik om isärhållandet av manligt och kvinnligt återföder denna isärhållning 
och mannen och kvinnan tvingas förhålla sig till genuskontraktets seglivade struk-
turer.20 Kvinnor har inte haft samma möjligheter som män att delta i arbetslivet 
vilket möjligen kommer att speglas i det arkivmaterial som är föremål för denna 
studie. Min utgångspunkt är att den synlighet och osynlighet som studeras inte 
behöver vara resultatet av medvetna handlingar och strategier i arkivverksamheten 
utan kan bero på oreflekterade och invanda handlingsmönster.  

                                                
16 Hirdman (1988), s. 51. 
17 Hirdman (1988), s. 54. 
18 Hirdman (2003), s. 88. 
19 Hirdman (1988), s. 55. 
20 Hirdman (1988), s. 57. 
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Hirdman beskriver genuskontraktet som beroende av en historiskt specifik 
kontext och menar att kontraktets ramar sett olika ut i olika tider. Själva kon-
traktsbegreppet kan inte förklara de historiska förändringar som skett för båda 
kontraktsparterna, men är ett sätt att belysa och problematisera dem. De omför-
handlingar som förändrat genuskontraktet genom historien kallar Hirdman för 
genuskonflikter och menar att dessa konflikter uppstår när maktrelationen mellan 
man och kvinna inte anses gällande längre.21 Genuskontraktets flytande karaktär är 
en viktig förståelse för min analys då arkivbildarna och arkivmaterialet som stude-
ras går att knyta till olika historiskt specifika kontexter. 

En del av den kritik som riktats mot Hirdmans genuskontraktsbegrepp kom-
mer från Gro Hagemann och Klas Åmark som pekar på vikten av att ytterliga för-
tydliga de olika genuskontraktens historiskt specifika kontext. De menar vidare att 
kontraktets existens måste förankras i empirin för att analysen ska vara trovärdig.22 
Jag delar Hagemann och Åmarks ståndpunkt och ämnar i analysen av empirin att 
studera genusstrukturerna inom den historiska kontext de verkar. Kritiska syn-
punkter kring kontraktsbegreppet framförs även av Hirdman själv som menar att 
ett kontrakt kan förstås som ett jämbördigt avtal mellan två jämlika parter som 
tillsammans är överens om kontraktets innehåll, men Hirdman menar vidare att 
kontraktsbegreppet belyser de underliggande strukturer som både män och kvin-
nor tvingas förhålla sig till.23 

Genus i arkiv 
Arkiv har uppstått och formats genom ett växande behov av information i sam-
hället och i dem kan samhälleliga maktrelationer både speglas och upprätthållas. 
Arkivinstitutioner har således makt att inkludera såväl som exkludera grupper ur 
det kollektiva minne som samlingarna utgör.24 Nordenstam menar att den manliga 
normen många gånger varit det som styrt hur arkivmaterial samlats in och ordnats 
inom arkivinstitutioner.25 Detta har lett till att kvinnors arkivhandlingar inte värde-
rats på samma sätt som mäns och därför inte samlats in och synliggjorts i samma 
utsträckning. Detta är således en av utgångspunkterna i min genusanalys där jag 
ämnar att studera hur arkivhanteringen påverkat de kvinnliga arkivbildarnas syn-
lighet i Sveriges Pressarkiv. Arkivarierna Joan M. Schwartz och Terry Cook me-
nar att kvinnor systematiskt har exkluderats ur arkivbestånd ända sedan arkivens 
födelse och att arkivinstitutioner på detta sätt har gett stöd åt de patriarkala struk-
turer som styrt denna exkludering.26 Detta resonemang visar på vikten av att stu-

                                                
21 Hirdman (2000), s. 33. 
22 Hagemann & Åmark (2000), s. 11. 
23 Hirdman (2003), s. 84. 
24 Schwartz & Cook (2002b), s. 13. 
25 Nordenstam (2008), s. 24. 
26 Schwartz & Cook (2002b), s. 16. 
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dera arkivhandlingar i sin tillkomstkontext för att förstå de bakomliggande struk-
turer som lett och leder till marginalisering av grupper i arkiv. I min analys utgår 
jag från att avtäcka dessa strukturer för att kunna skapa förståelse för hur kvinnor 
blivit synliga eller osynliga i arkivmaterialet.  

Dolda kvinnor 
Dolda kvinnor är ett begrepp som i analysen används för att teoretisera problema-
tiken kring kvinnors synlighet i arkivsamlingar. Begreppet används av Anna Nor-
denstam i rapporten Genus och arkiv där det är ett av fyra teman kring vilken pro-
blematiken med hanteringen av kvinnors arkivmaterial diskuteras. Det dolda ar-
kivmaterialet kan exempelvis vara kvinnors handlingar som lämnats in i ett famil-
jearkiv eller tillsammans med sin makes arkiv och inte förtecknats. Det kan också 
handla om kvinnor som via giftermål bytt efternamn och vars arkivhandlingar kan 
vara förtecknade under olika namn och därför vara svåra att finna.27 

Ellinor Melander talar i sin tur om dolda kvinnoarkiv. Hon menar att det i 
vissa fall ända in på 1990-talet levt kvar en uppfattning om att en gift kvinnas 
arkivhandlingar tillhört mannens arkiv eller familjearkivet. 28 Detta kan illustreras 
med uppsatsens inledande exempel om Anna von Zweigbergks personarkiv som 
förvaras i hennes makes arkiv. 

En viktig poäng med min definition av begreppet dolda kvinnor är att det fak-
tiskt pekar på kvinnors närvaro i arkiven. Det kan tyckas som ett något paradoxalt 
påstående, men kvinnors arkivhandlingar existerar överallt i våra arkiv dock lig-
ger en betydande del av handlingarna dolda för våra ögon. På grund av patriarkala 
principer och strukturer är många arkivförteckningar bristfälligt utformade sett ur 
ett genusperspektiv och kvinnors arkivmaterial kan därför vara svårt att efter-
söka.29 Till följd av detta går det att tala om dessa kvinnor som dolda och begrep-
pet syftar i denna uppsats till att kunna beskriva och undersöka hur arkivhante-
ringen påverkat kvinnors synlighet i Sveriges Pressarkiv. 

Intersektionalitet 
För att ytterligare fördjupa min genusanalys i studiet av hur kvinnors arkivmateri-
al hanterats i Sveriges Pressarkiv är det intersektionella perspektivet relevant att 
lyfta in i det teoretiska ramverket. Intersektionalitet är ett kulturteoretiskt begrepp 
som kombinerar olika maktfaktorer, exempelvis etnicitet, klass, genus eller ålder 
för att belysa och beskriva hur dessa samverkar och konstruerar varandra i olika 

                                                
27 Nordenstam (2008), s. 23. 
28 Melander (2006), s. 27. 
29 Nordenstam (2008), s. 26. 
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maktasymmetrier.30 Där genusteorin belyser könsmaktsordningar och maktrelat-
ioner mellan män och kvinnor tar det intersektionella perspektivet analysen ett 
steg längre med fokusering på makthierarkier och de olika maktpositioner en en-
skild individ kan inneha. Att vara kvinna innebär inte att befinna sig i endast en 
maktordning kopplad till kön, maktpositionen bestäms istället utifrån flera fak-
torer som samverkar. Kvinnorna i Sveriges Pressarkiv studeras således med ut-
gångspunkten att det kan gå att finna olika maktfaktorer, inte enbart den köns-
maktsordning som Hirdman beskriver i sitt genuskontraktssystem. 

Vidare är det intersektionella perspektivet användbart i genusteoretiska ana-
lyser eftersom det belyser hur maktfaktorer i samhället samspelar med varandra 
på nya dynamiska sätt där genus inte ses eller studeras som en isolerad struktur. 
Genus och andra maktfaktorer kan ses som maktasymmetriska axlar vars interakt-
ion subjektiverar individer, det vill säga tillskriver dem särskilda identiteter uti-
från de ständiga förhandlingar som sker mellan de olika maktasymmetriaxlarna.31 
I analysen hjälper det intersektionella perspektivet mig att få syn på de makt-
asymmetriska axlar som bestämmer kvinnors maktpositioner samt om och hur 
detta i sin tur påverkat arkivhanteringen. Värt att nämnas i sammanhanget är att 
denna hantering av kvinnors arkivmaterial som studeras i Sveriges Pressarkiv inte 
nödvändigtvis är resultatet av medvetna handlingar. Många gånger är praktiker 
inom arkivverksamhet färgade av långtgående traditioner och är något som kan 
resultera i oreflekterade handlingar. 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, docenter i ekonomisk historia re-
spektive sociologi, ser intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv som uppma-
nar forskare att ställa nya frågor till den kunskap vi besitter om verkligheten vi 
lever i och de existerande normer och värderingar som strukturerar våra liv. När 
ett fenomen eller en företeelse studeras ur ett maktteoretiskt perspektiv är det 
nödvändigt att placera det i en historisk kontext som belyser de samhällsstruk-
turer, normer och värderingar som styrt individer och gruppers handlingsmöjlig-
heter och agerande.32 Detta belyser vikten av att i denna uppsats studera hante-
ringen av kvinnors arkivmaterial utifrån en historisk bakgrund och kontext. 

Arkivteoretiska utgångspunkter 
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnors arkivmaterial 
hanterats i Sveriges Pressarkiv genom att studera utvalda praktiker inom arkiv-
verksamheten är det relevant med en redogörelse för mina arkivteoretiska ut-
gångspunkter.  
                                                
30 Lykke (2003), s. 48.  
31 Lykke (2003), s. 52. 
32 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 23. 
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Det senaste århundradet har arkivteori genomgått olika paradigm som både 
ifrågasatt och utvecklat arkivverksamhetens praktiker, arkivariens yrkesroll och i 
viss mån även arkivbegreppet i sig. Något som varit utmärkande för de flesta pa-
radigm inom arkivteorin är relationen och spänningen mellan objektivitet och sub-
jektivitet, mellan bevarande och gallring och mellan passiv och aktiv arkivverk-
samhet.33 Synen på arkiv har alltså skiftat mellan att betraktas som en neutral plats 
med ett  naturligt framvuxet arkivbestånd och en plats där samlingar anses vara 
resultat av subjektiva urvalsprocesser. Relationen mellan arkivens föreställda ob-
jektivitet och subjektivitet är en betydande utgångspunkt för att kunna studera hur 
kvinnors arkivmaterial hanterats i Sveriges Pressarkiv.  

I A Manual of Archival Administration (1922) bidrog den brittiske arkiv-
teoretikern Hilary Jenkinson med en ny definition av arkivariens yrkesroll, han 
beskrev den som professionell och bidrog till att tydligare urskilja arkivarieyrket 
från exempelvis historiker och bibliotekarier. Men Jenkinsons syn på arkivarien 
var fortfarande den av objektivitet med fokus på hur handlingar skulle ordnas och 
förtecknas.34 Det var först med de postmoderna tankeströmningarna som synen på 
arkiven och arkivariens föreställda objektivitet kom att ifrågasättas. Det så kallade 
ifrågasättande paradigmet inom arkivteorin belyser maktaspekter inom arkiv-
verksamheter och pekar på den tolkningsprocess som sker i förhållandet mellan 
arkivarien och arkivhandlingarna.35 Detta kan förstås som ett erkännande av de 
maktförhållanden som existerar i arkiv. Schwartz och Cook menar att makt som 
förnekas rent av kan vara farlig, och att det är först när maktförhållanden i arkiv 
erkänns och uppmärksammas som de kan ifrågasättas och bidra med en ökad för-
ståelse för arkivens funktion.36 En viktig utgångspunkt i denna studie är således att 
tolka arkivmaterialet och dess hantering i en arkivteoretisk kontext där arkiv för-
stås som en plats där makt existerar och verkar. 

Vidare menar Schwartz och Cook att arkivsamlingar och det kollektiva minne 
de utgör inte är något som bara finns, de har skapats och omskapats av arkivarier 
och arkivinstitutioner genom historien.37 Detta postmoderna synsätt på arkivarien 
som medskapare av arkivbestånd är ett viktigt verktyg i analysen för att förstå hur 
kvinnor blivit synliga eller dolda i det arkivmaterial som studerats. Schwartz och 
Cook poängterar att arkiv och arkivhandlingar aldrig är objektiva fönster till histo-
rien och att alla mänskliga handlingar är kontextbundna och färgade av rådande 
samhällsvärderingar.38 Återigen är det av vikt att poängtera att dessa handlingar 
ofta är omedvetna och vilar på gamla arkivvetenskapliga traditioner. Min ut-
gångspunkt är att studera arkivpraktikerna med en förståelse för hur de påverkats 
                                                
33 Ridener (2009), s. 143. 
34 Ridener (2009), s. 146. 
35 Ridener (2009), s. 125. 
36 Schwartz & Cook (2002a), s. 181. 
37 Schwartz & Cook (2002a), s. 172. 
38 Schwartz & Cook (2002a), s. 182. 
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av underliggande strukturer och normer i samhället, samt hur det i sin tur påverkat 
hur kvinnor blivit synliga eller dolda i arkivmaterialet.  

Teoretiska avgränsningar 
I mitt teoretiska ramverk har jag valt att använda mig av Yvonne Hirdmans genus-
teori då hennes begrepp genussystem och genuskontrakt är användbara för att för-
stå den hierarkiska ordningsstruktur som män och kvinnor befinner sig i och hur 
den tagit sig uttryck i Sveriges Pressarkiv. För att ytterligare förstå kvinnors skilda 
maktpositioner har genusteorin kompletterats med det intersektionella perspekti-
vet. 

Då mitt empiriska material utgörs av text och transkriberade intervjuer hade 
jag kunnat välja diskursanalys som komplement till Hirdmans genusteori, men 
eftersom jag studerar hur kvinnors arkivmaterial hanterats i olika praktiker, det 
vill säga hur det har samlats in, ordnats och förtecknats samt tillgängliggjorts har 
mitt fokus inte varit på de språkliga aspekterna vilket en diskursanalys lämpar sig 
väl för. Uppsatsens fokus ligger istället på att studera de underliggande strukturer 
som styrt dessa praktiker och hur det påverkat arkivmaterialet. För att skapa en 
förståelse för dessa praktiker har jag istället valt att lyfta in ett arkivteoretiskt per-
spektiv i analysen. Detta för att kunna studera hur dessa strukturer på olika sätt 
styrt arkivverksamheten och påverkat hur kvinnors arkivmaterial hanterats. 
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Metod och material 

Här nedan kommer uppsatsens valda metod och material att presenteras. Metoden 
utgörs av en fallstudie där textstudier, intervjuer och den historiska bakgrunden 
och kontexten används tillsammans i en triangulering för att studera det avgrän-
sade fältet. Källmaterialet består av arkivförteckningar och arkivhandlingar i Sve-
riges Pressarkiv, transkriberingar av intervjuer samt litteratur om Pressarkivets 
innehåll, historia och tillkomst. 

Fallstudien som forskningsmetod 
Att utföra en fallstudie kan beskrivas som att studera ett avgränsat fält eller feno-
men utifrån ett definierat forskningsproblem. Det avgränsade studieobjektet kan 
förstås som ett exempel på en företeelse som existerar på en bredare skala.39 I den 
här studien undersöks det hur kvinnors arkivmaterial har samlats in, ordnats och 
förtecknats samt tillgängliggjorts, ett fenomen som är intressant att studera inom 
många arkivverksamheter. För att avgränsa studien och kunna utföra en mer djup-
gående undersökning har fältet begränsats till Sveriges Pressarkiv och de kvinn-
liga arkivbildarna som ingår där i. Enligt Yin (1984) är fallstudien som forsk-
ningsmetod lämplig för studier av fenomen där kontexten är svår att skilja från 
studieobjektet.40 När det gäller studiet av kvinnors arkivmaterial är kontexten av 
stor betydelse då den skapar en förståelse för tidsbundna samhälleliga normer och 
könsmaktsordningar som möjligen påverkat arkivverksamheterna. 

Något som karaktäriserar fallstudien som forskningsmetod är bland annat att 
den är partikularistisk. Den partikularistiska aspekten pekar på förutsättningen att 
fallstudien ringar in ett tydligt avgränsat fält eller fenomen. Den fokusering detta 
innebär gör metoden användbar bland annat när vardagliga situationer ska stude-
ras.41 Denna studie kan beskrivas som partikularistisk då fokuseringen på Sveriges 
Pressarkiv gör den tydligt avgränsad och genom det faktum att kvinnors arkiv-
material studeras genom de för arkivarien vardagliga praktikerna förvärv och in-
samling, ordnande och förtecknande samt tillgängliggörande.  
                                                
39 Merriam (1994), s. 24. 
40 Merriam (1994), s. 25. 
41 Merriam (1994), s. 25, s. 26. 
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Något annat som utmärker en fallstudie är att den ofta är heuristisk. Det syftar 
på studiens förmåga att förklara ett fenomen och öka läsarens kunskap och förstå-
else om detta. Studiens resultat kan ofta avtäcka tidigare dolda relationer och även 
förklara varför en viss företeelse ser ut som den gör.42 Den här studiens metod kan 
beskrivas som heuristisk för att resultatet belyser de tidsbundna normer och värde-
ringar som påverkat arbetet i arkivverksamheter och således även hur kvinnor 
blivit synliga eller dolda i arkivmaterial. 

Att använda sig av av flera metoder för insamling av material kallas för trian-
gulering. Det kan beskrivas som ett tillvägagångssätt där flera olika metoder 
kombineras för att skapa trovärdighet i analysen. Tanken med triangulering är att 
angripa samma studieobjekt med flera olika metoder som alla kommer fram till 
samma resultat vilket visar att forskaren lyckats fånga in en relativt sann bild av 
sitt studieobjekt.43 Viktigt att poängtera i sammanhanget är att den sanna bild som 
trianguleringen kan sägas vilja fånga inte existerar, verkligheten är mycket mer 
komplex än så. Jag ser istället triangulering som en metod att skapa trovärdighet 
för den beskrivning av verkligheten som min analys fångar in, en verklighetsbe-
skrivning som är en av flera och inte vill hävda sig som mer sann än någon annan. 

Trianguleringen utgörs till största del av textstudier där arkivförteckningar 
och dess innehåll studeras utifrån valda teorier och begrepp. Detta kompletteras 
med intervjuer för att stödja eller problematisera de teoretiska resonemang som 
förs. Den tredje delen av trianguleringen, den historiska bakgrunden och kontex-
ten, utgör en slags metodologisk grund på vilka de andra metoderna vilar. Med 
andra ord är en förståelse för arkivets praktiker och arkivmaterialets tillkomstkon-
text en viktig grund för att vidare kunna analysera hur kvinnors arkivmaterial bli-
vit synligt eller dolt i arkivbeståndet. 

Analysen kommer utföras med hjälp av tre olika tematiseringar av materialet; 
förvärv och insamling, ordnande och förtecknande samt tillgängliggörande. Dessa 
tematiseringar har valts för att de alla utgör väsentliga delar av arkivverksamheter, 
de utgör även uppsatsens analytiska kapitel. 

Textstudier 
Att studera text är ett sätt att få kunskap om samhället. Alla texter bär på kommu-
nikativa egenskaper och i dem kan särskilda föreställningar och normer som finns 
i samhället uttryckas och förmedlas.44 Studiet av texter kan således vara ett frukt-
bart sätt att närma sig sitt forskningsobjekt. En viktig aspekt att ta i beaktande vid 
analys av texter är att de är skapade i olika sammanhang och har olika syften. Hur 
en text utformas beror delvis på hur den är tänkt att läsas och användas och vilka 

                                                
42 Merriam (1994), s. 27. 
43 Ahrne & Svensson (2015), s. 26. 
44 Boréus (2015), s. 158. 
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som ska konsumera den.45 De texter som studeras i den här uppsatsen är till största 
delen producerade av arkivarier utan syfte att utgöra ett forskningsmaterial. Syftet 
med innehållet i texterna är att beskriva arkivens innehåll och skapa sökvägar in 
till materialet. Det handlar om arkivförteckningar, beskrivningar av arkivbildare 
och arkivens innehåll. Även enstaka arkivhandlingar har studerats för att kunna 
skapa en vidare förståelse för hur materialet ordnats och beskrivits i förteckning-
en. 

En viktig aspekt att ta i beaktande när det gäller dokument som källmaterial är 
svårigheten i att bedöma deras äkthet. Merriam menar att även dokument av offi-
ciell karaktär kan innehålla ”skevheter” som forskare lätt kan förbise.46 De doku-
ment jag studerar har skapats av arkivarier inom en arkivinstitution och bygger 
således på arkivariens tolkning av materialet. Vidare menar Merriam att det är 
forskarens uppgift att studera och analysera dokumentet med ett kritiskt förhåll-
ningssätt där aspekter som ursprung, motiv och tillkomstkontext tas i beaktande.47 
I mina textstudier studeras således dokumenten med en förståelse för den kontext 
de skapats i och för den tolkning av verkligheten som dem förmedlar. Källmateri-
alets äkthet kommer inte att utgöra några problem i min studie då det inte är arki-
vens innehåll som studeras utan de texter som dokumenterar hur materialet hante-
rats. Merriam pekar också på en av textstudiens stora fördelar, att källmaterialet 
inte förändras eller påverkas av forskarens närvaro vilket kan vara fallet med in-
tervjuer och observationer.48 Oavsett hur jag förhåller mig till de texter som stude-
ras så kommer dess innehåll att förbli detsamma.  

I den här uppsatsen används textstudier av arkivförteckningar och arkivhand-
lingar som metod för att undersöka hanteringen av kvinnors arkivmaterial i alla tre 
praktiker som studien omfattar. 

Intervjuer 
Intervjuer kommer i min undersökning användas som kompletterande metod till 
textstudierna och den historiska bakgrunden och kontexten för att stödja eller ar-
gumentera för de resonemang som förs. I fallstudier kan intervjuer användas som 
metod för att bland annat få information om fenomen, handlingar eller skeenden 
som inte längre går att observera.49 I denna uppsats studeras dokument och prakti-
ker som delvis är tillkomna och utförda i en förfluten tid och intervjuer som metod 
är ett sätt att få kunskap om dessa. Eriksson-Zetterquist och Ahrne pekar på kom-
plexiteten i ett intervjusamtal då det kan sägas avspegla sammanhanget det utför-
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46 Merriam (1994), s. 119. 
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48 Merriam (1994), s. 121. 
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des i och hur informanten har förstått intervjuämnet.50 Jag är medveten om att in-
tervjusamtalets kontext kan vara av betydelse för vad som sägs och möjligen kan 
färga intervjumaterialet på olika sätt. 

Mina informanter utgörs av en arkivarie som tidigare arbetat som pressarkiva-
rie, den arkivarie på Riksarkivet som nu ansvarar för Pressarkivet samt en aktiv 
medlem i Svensk Presshistorisk Förening som på olika sätt samarbetar med 
Pressarkivet. Dessa tre informanter bidrar alla med olika perspektiv på arkiv-
materialet och de praktiker det hanterats genom vilket är fruktbart för min analys. 
En av intervjuerna har utförts under ett inspelat möte med efterföljande mejlkorre-
spondens, en via mejl och en via telefon. Således har intervjuerna utförts på olika 
sätt vilket kan få effekter för intervjumaterialets innehåll. Intervjuer som utförs på 
internet kan beskrivas vara ”kroppslösa” i sin karaktär på det sättet att interaktion-
en mellan deltagarna är begränsad. Forskaren har inte möjlighet att ställa spontana 
följdfrågor och källmaterialet kan upplevas svårare att tolka. Dock kan mejlinter-
vjuer möjliggöra för informanten att svara mer reflekterat på frågorna.51 Jag är i 
mitt analys- och tolkningsarbete medveten om de olika intervjuteknikernas för- 
och nackdelar. 

Alla intervjuer är transkriberade. Jag har strävat efter en så komplett transkri-
bering som möjligt där jag även antecknat pauser och ordlösa ljud, detta för att 
skapa ett så korrekt återgett intervjumaterial som möjligt att arbeta med. Telefo-
nintervjun spelades inte in utan är nedtecknad efter mina egna anteckningar under 
samtalet. Vid de tillfällen då informanternas utsagor återges i analysen är de åter-
berättade av mig och inte allt för ordagrant återgivna, detta för att slippa långa 
citatblock och underlätta textens flöde för läsaren. 

Urvalet av intervjupersoner har skett med mina frågeställningar som utgångs-
punkt. Eftersom uppsatsens syfte är att studera hur kvinnors arkivmaterial hante-
rats i tre olika praktiker; förvärv och insamling, ordnande och förtecknande samt 
tillgängliggörande har jag valt informanter som arbetat med arkiven inom dessa 
praktiker. 

Materialpresentation 
Nedan presenteras uppsatsens material, hur jag använder mig av det i analysdelen 
samt vilka forskningsfrågor som varje materialkategori avser att besvara. 
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Källmaterial 
Källmaterialet består av arkivförteckningar till personarkiven i Sveriges Pressar-
kiv med tillhörande beskrivningar av arkiven och arkivbildarna. Genom att stu-
dera förteckningar går det att skapa en förståelse för hur materialet är ordnat och 
beskrivet för att vidare kunna studera hur kvinnors arkivmaterial blivit synligt 
eller dolt i arkivbeståndet. Jag har studerat samtliga förteckningar till de 27 per-
sonarkiv av kvinnliga arkivbildare i Sveriges Pressarkiv. Ett urval av dessa an-
vänds i analysen för att belysa olika delar av mina frågeställningar. Förteckning-
arna finns både i fysisk form i Riksarkivets forskarexpedition och en del även som 
digitala exemplar sökbara via NAD.  

Till källmaterialet hör även en del arkivhandlingar ur särskilda personarkiv 
som har studerats närmare för att skapa en ökad förståelse för det aktuella arkivets 
ordning eller tillkomstkontext. Även enstaka arkivhandlingar ur föreningen Sveri-
ges Pressmuseum och Pressarkivs arkivbestånd har studerats. Urvalet av dessa 
arkivhandlingar har gjorts efter hand under det empiriska materialets bearbetning. 

Slutligen utgörs källmaterialet även av litteratur om Pressarkivets historia och 
bakgrund vilken utgör en grund i den inledande delen av min analys som fokuse-
rar på att sätta in Pressarkivet i en historisk kontext. 

Intervjumaterial 
Intervjumaterialet utgörs av transkribering av en inspelad intervju, en antecknad 
telefonintervju samt utskrifter av mejlkorrespondens och mejlintervjuer. Den in-
spelade intervjun finns lagrad på en inspelningsenhet i mitt förvar.  

I intervjumaterialet har jag anonymiserat mina informanter och namnger dem 
istället efter deras före detta eller nuvarande yrkestitlar. Även fast det teoretiskt 
sett går att ta reda på informanternas identiteter har jag valt att anonymisera deras 
namn eftersom jag anser att det inte har någon betydelse för min analys.  

I analysarbetet har utsagor från informanterna använts för att stödja teoretiska 
resonemang och diskussioner. Ibland har intervjumaterialet använts tillsammans 
med empiriskt material från någon av de andra metoderna för att med hjälp av 
trianguleringen visa på styrkan i argumentet. Intervjumaterialet används främst till 
de forskningsfrågor som är knutna till förvärv och insamling samt tillgängliggö-
rande eftersom dessa praktiker inte efterlämnar lika många texter att studera. 

Etiska reflektioner 
Forskningsetiska ställningstaganden handlar om hur en som forskare förhåller sig 
till principer för hur forskning ska bedrivas på ett etiskt och riktigt sätt.52 Dessa 
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typer av ställningstaganden är av särskild vikt då informanter är en del av under-
sökningen. I min studie kommer jag använda mig av tre informanter vilket gör en 
diskussion kring etiska ställningstaganden särskilt relevant. När det gäller forsk-
ningsetik inom ramarna för en fallstudie kommer denna bli synlig dels under 
materialinsamlingen och dels vid forskningens publicering.53 När det gäller 
materialinsamlingen är det främst intervjusituationerna som berörs. Etiska 
aspekter under en intervjusituation handlar om att som forskare lyssna och be-
kräfta informantens berättande och att i samtalet skapa en god relation.54 Detta 
kommer att ske genom en semistrukturerad intervjumetod där det finns möjlighet 
för informanten att prata relativt fritt kring frågorna.  

Ytterligare en etisk aspekt handlar om informanternas anonymitet. Som nämnt 
ovan är alla informanter i denna studie anonymiserade, dock benämns de med sina 
yrkestitlar eftersom dessa är av relevans för den analytiska diskussionen. 

En annan viktig etisk fråga rör bearbetningen av materialet och hur informan-
ten kommer att uppfatta de analytiska tolkningar som gjorts av dennes utsagor. 
Efter studiens publicering kan det finnas en risk att informanten kan känna sig 
feltolkad.55 För att undvika sådana etiska problem kommer jag innan publicering 
att låta de informanter som önskar ta del av den bearbetade versionen av inter-
vjumaterialet. 
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54 Öberg (2011), s. 61. 
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Historisk bakgrund och kontext 

Nedan diskuteras Sveriges Pressarkivs tillkomst och verksamhet utifrån en histo-
risk bakgrund och kontext. Avsnittet placerar Sveriges Pressarkiv i ett arkivhisto-
riskt sammanhang och avser att utgöra en grund för resterande del av analysen. 
Avsnittet rymmer även en kortare redogörelse för de skilda aktörer som drivit 
Pressarkivets verksamhet samt de kvinnliga arkivbildarna som studeras. 

Pressarkivets roll i arkivhistorien 
Under 1600-talet började både den statliga och enskilda arkivsektorn i Sverige att 
växa och ta form. Sedan dess har industrialiseringen och demokratiseringen av 
samhället ökat dokumentationskraven, antalet handlingar som skapas och även 
kraven på hur dessa ska hanteras. Även synen på information har genom arkiv-
historien förändrats till att få en allt mer central betydelse i samhället.56 Så uppstod 
även tanken på att samla in och bevara information knuten till den svenska 
pressens historia. De första tankarna om grundandet av ett pressarkiv uppstod re-
dan under 1930-talet bland medlemmar inom föreningen Publicistklubben. Ge-
nom en arkiv- och museiverksamhet ville man bilda en förening för att stödja 
pressforskningen genom att samla och bevara intressant material från tidnings-
världen.57 Inrättandet av Sveriges Pressarkiv kan beskrivas som formerandet av ett 
press- och mediehistoriskt minne i samhället. Som Schwartz och Cook poängterar 
är minnen inget som samlas eller hittas i arkiv, det är något som hela tiden skapas 
och omskapas.58  

Det var först under 1960-talet som föreningens arkivverksamhet tog fart på 
allvar och Pressarkivet fick status som ett betydande forskningsarkiv. Samlingarna 
användes flitigt av bland annat historiker, statsvetare, litteraturvetare och journa-
liststuderande. Pressarkivet hade även ett nära samarbete med avdelningen för 
presshistorisk forskning vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund.59 De per-
sonarkiv i Sveriges Pressarkiv som är föremål för den här studien kan sägas ”le-
                                                
56 Smedberg (2012), s. 233, s. 234. 
57 Gidlöf (1972), s. 13. 
58 Schwartz & Cook (2002a), s. 172. 
59 Hatje (1984), s. 8, s. 12. 
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vandegöra historien” och utgör även idag ett betydande källmaterial för forskning 
om de såväl kulturella som politiska sfärerna i samhället.60 Tidsomfånget för de 
kvinnliga arkivbildarnas personarkiv sträcker sig i dagsläget från slutet av 1800-
talet till en bit in på 2000-talet. 

Från Pressmuseum till Pressarkiv 
Under Pressarkivets första decennier drevs det av en förening. Verksamheten 
grundades 1947 som ett museum av Föreningen Sveriges tidningsmuseum. Ini-
tiativet kom efter Skansens framgångsrika utställning Den svenska pressen 300 år 
vilken firade att det var 300 år sedan tidningen Ordinari Post Tijdender först gavs 
ut. Ett år efter föreningens grundande bytte den namn till Sveriges pressmuseum, 
dock låg museets samlingar i lådor under flera år då en fast lokal saknades.61 Det 
dröjde ända till 1963 innan föreningen, som då bytt namn till Sveriges Pressarkiv 
och Pressmuseum, kunde packa upp samlingarna i den egna lokalen i Lillien-
hoffska huset vid Medborgarplatsen i Stockholm. Flytten innebar att det fanns 
rum för samlingarna att växa och föreningens verksamhet inriktades allt mer på att 
ge service åt de forskare och studenter som besökte arkivet.  

När föreningen i slutet av 1960-talet började få ekonomiska problem och 
många av de eldsjälar som drivit verksamheten nått pensionsålder rådde det en 
ovisshet om Pressarkivets framtid. Ordförande i föreningsstyrelsen vid tidpunkten 
var Riksarkivarien Åke Kromnow och för att rädda Pressarkivet tillsatte han 1971 
en arkivföreståndare på deltid.62 Denne arkivföreståndare var Leif Gidlöf och han 
fick i uppdrag att utforma en begäran till regeringen om ett förstatligande av 
Pressarkivet. 1974 godkändes detta och Pressarkivet med tillhörande bibliotek och 
samlingar flyttades över till Riksarkivet. Året efter avvecklades Föreningen Sveri-
ges Pressarkiv och Pressmuseum och Föreningen Pressarkivets vänner bildades 
för att stödja presshistorisk forskning och det nya arkivets verksamhet.63 

Aktörer 
Under Pressarkivets historia har verksamheten bedrivits av två olika aktörer, dels 
av föreningen och dels av Riksarkivet inom avdelningen för Enskilda arkiv. Dessa 
aktörer hade skilda förutsättningar för hur arkivverksamheten kunde bedrivas. 
Föreningen hade till skillnad från Riksarkivet inga anställda arkivarier som arbe-
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tade med samlingarna, något som kan ha påverkat arkivhanteringen och även må-
let med arkivverksamheten. Under föreningens drift expanderade även samlingar-
na kraftigt samtidigt som resurserna var relativt knappa.64 Detta ledde så små-
ningom till att diskussioner om en förflyttning av verksamheten till Riksarkivet 
tog fart och senare även genomfördes.  

Idag är Sveriges Pressarkiv ett så kallat enskilt arkiv inom Riksarkivets avdel-
ning för enskilda arkiv. Personarkiven i Pressarkivet har inkommit till Riksarkivet 
genom exempelvis beslag, inköp eller räddningsaktioner, men idag är det vanlig-
ast att de inkommer som gåvor eller depositioner. Riksarkivets enskilda arkiv upp-
tar idag ca 80 000 hyllmeter och innehåller arkiv efter bland annat föreningar, 
företag, stiftelser, personer, gårdar, organisationer och fonder. Sveriges Pressarkiv 
finns förvarat på Riksarkivet Marieberg som förvarar enskilda arkiv som bedöms 
vara av nationellt intresse. Vad som utmärker arkivmaterialet i enskilda arkiv är 
att de inte utgörs av allmänna handlingar och alltså inte lyder under lagstiftningen 
om offentlighet och sekretess. Detta innebär att tillgången till arkivhandlingar i 
enskilda arkiv inte  lagstöds utan är något som regleras i avtal mellan Riksarkivet 
och givare/deponent.65  

Det samlade innehållet i Sveriges Pressarkiv utgörs av många olika typer av 
samlingar vilka innehåller allt från publikationer till föremål. En av anledningarna 
till detta är Pressarkivets tidigare museiverksamhet.66 Förutom personarkiv finns i 
Sveriges Pressarkiv även ett signatur- och pseudonymregister, en tidningstecknar-
samling, en fotosamling, en autograf- och manuskriptsamling, klippsamlingar, en 
tidskriftssamling, en löpsedelssamling och en mindre föremålssamling från den 
avvecklade museiverksamheten. I Pressarkivet finns även arkiv från Tidningsut-
givarna (TU) vilket utgör närmare 100 hyllmeter och arkiv efter större föreningar 
som Publicistklubben och Journalistförbundet. Den tidigare pressarkivarien som 
arbetat under en lång tid med samlingarna menar att det oftast var män som satt på 
de viktiga posterna inom dessa verksamheter och att det därför generellt sett är 
svårt att finna kvinnor i detta material, även om det kan finnas enstaka.67  

De kvinnliga arkivbildarna i Sveriges Pressarkiv 
Av de 184 personarkiven i Sveriges pressarkiv är 27 stycken arkiv efter kvinnliga 
arkivbildare. Dessa kvinnor var bland annat verksamma som journalister, chefre-
daktörer, korrespondenter, konstnärer och fria medarbetare. Andelen kvinnliga 
arkivbildare kan tyckas låg sett till det totala antalet personarkiv. En orsak till 
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detta är det faktum att kvinnor inte haft samma tillträde till arbetsmarknaden som 
män genom historien. Antalet kvinnliga journalister var under en lång tid färre än 
antalet manliga, vilket även fått efterverkningar för kvinnors representation i arki-
ven. Den tidigare pressarkivarien menar att kvinnor historiskt sett inte haft lika 
stora möjligheter som män att skapa arkiv, och att de kvinnor som funnits inte 
framhållits ordentligt i arkivsammanhang. Vidare tror hon att den kvinnliga repre-
sentationen i arkiv på ett generellt plan ser ungefär likadan ut som i Sveriges 
Pressarkiv, det har funnits kvinnor men inte så många och de vi borde minnas och 
komma ihåg är många gånger bortglömda.68  

När det gäller kvinnorna i Sveriges Pressarkiv var de alla verksamma i en 
bransch där kvinnliga journalister till en början var få, det var först på 1920- 30-
talet som det skedde en ökning på området.69 Runt år 1910 bildades Ligan, det var 
en grupp kvinnliga journalister som tillsammans skulle komma att förbättra vill-
koren för kvinnliga journalister. Även fast Ligans medlemmar arbetade hårt för en 
mer jämlik arbetssituation fick de ofta anställning på tidningarnas damsidor, som 
kvinnliga journalister ansågs deras uppgift vara att skriva för de kvinnliga läsar-
na.70 Hirdmans genuskontrakt är historiskt specifika och i det idealtypiska genus-
kontrakt som kan sägas verka vid tidpunkten var kvinnans roll och förpliktelser 
starkt kopplade till hemmet.71 Fyra av Ligans medlemmar har sina personarkiv och 
samlingar bevarade i Sveriges Pressarkiv: Elisabeth Krey, Eira Hellberg, Agnes 
Lindhagen och Ester Blenda Nordström. 

Bland de kvinnliga arkivbildarna finns även ett antal dagspressjournalister, 
bland andra Anna von Zweigbergk och Ulla Beyron vars personarkiv utgör en del 
av denna fallstudie. Som nämnt i inledningen var Anna von Zweigbergk (1865-
1952) en av Sveriges första dagspressjournalister och Ulla Beyron (1912-2002) 
var en av ett fåtal kvinnliga journalister på Stockholms-Tidningen.72 Likt de kvinn-
liga journalisterna i Ligan kan Anna och Ulla och flera av de andra kvinnliga ar-
kivbildarna i Sveriges Pressarkiv beskrivas som pionjärer inom journalistiken då 
de bröt ny mark för kvinnor i en miljö som vid tidpunkten var mansdominerad. 
Detta visar på möjligheten för genuskontraktets ramar att tänjas ut. Det går para-
doxalt nog att förstå kvinnors särorganisation inom olika fält som ett steg mot 
ökad jämställdhet och frigörelse.73 Att kvinnliga journalister till en början fick 
ägna sig åt stereotypt kvinnliga ämnesområden kan således ses som ett steg när-
mare en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt genuskontrakt. 

Hur ser då representationen ut mellan de kvinnliga arkivbildarna i Pressarki-
vet? Mason och Zanish-Belcher menar att välutbildade kvinnor skapar mer skrift-
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liga dokument och att de även är mer benägna att lämna sitt arkivmaterial till ar-
kivinstitutioner eftersom de ofta känner sig bekväma i den typen av akademiska 
miljöer.74 Eftersom studiefältet är avgränsat till Sveriges Pressarkiv har alla de 
kvinnliga arkivbildarna någon form av koppling till journalistyrket vilket utgör en 
gemensam nämnare. De los Reyes och Mulinari menar att de processer där kön 
görs ständigt måste förhålla sig till de processer där andra kategorier som exem-
pelvis klass eller etnicitet görs. Det intersektionella perspektivet kan hjälpa att 
studera och problematisera dessa förhållanden som tillsammans kan skapa ojäm-
likhet.75 De kvinnliga arkivbildarna i Sveriges Pressarkiv kan befinna sig på olika 
positioner i dessa skilda maktstrukturer vilket i sin tur kan ha påverkat hur de bli-
vit synliga i arkivbeståndet.  
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Förvärv och insamling 

I det här avsnittet kommer min första forskningsfråga som rör aspekter kring för-
värv och insamling att diskuteras. Utifrån det empiriska materialet undersöks det 
hur förvärv och insamling av kvinnors arkivmaterial kan ha påverkat kvinnors 
representation i arkivet. 

Andelen kvinnliga arkivbildare 
Som tidigare nämnt är 27 av de 184 personarkiven i Sveriges Pressarkiv arkiv 
efter kvinnliga arkivbildare.76 Att undersöka hur väl den bilden speglar historien 
och verkligheten är en komplex och inte helt lätt uppgift. Det är många aspekter 
att ta i beräkning när det gäller förvärv och insamling av kvinnors arkivmaterial. 
Dels vilka möjligheter kvinnor har haft att delta i arbetslivet och skapa arkiv-
material, och dels vilka tidsbundna normer och föreställningar rörande mäns och 
kvinnors positioner som rått i samhället och i arkivvärlden. Den tidigare pressar-
kivarien berättar att det inte funnits lika många kvinnliga som manliga journalister 
genom historien och att man inte riktigt sett eller uppmärksammat de kvinnor som 
funnits. Som tidigare nämnt menar hon att detta är något som är synligt i Pressar-
kivet och som även är en trolig bild av hur kvinnors representation i arkiv ser ut 
på en mer generell nivå.77 Här ses den isärhållande logiken i genussystemet som 
Hirdman talar om, närmare bestämt isärhållande av manligt och kvinnligt vilket 
konstruerar den manliga normen.78 Den manliga normen blir styrande i insam-
lingspraktiker och påverkar arkivens innehåll och i sin tur kvinnors representation. 
Den tidigare pressarkivarien poängterar att problematiken kring exkluderandet av 
kvinnors arkivhandlingar förmodligen är ett resultat av omedvetna handlingar.79 
Som Bogadóttir framhåller är dessa omedvetna handlingar till stor del grundade i 
synen på arkivarien och arkivet som objektiva, samtidigt är denna föreställda ob-
jektivitet ett uttryck för makt då de urval som görs formar det kollektiva minne 
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som arkiv utgör.80 Möjliga konsekvenser av omedvetna handlingar eller av att för-
bise den makt som finns i arkivinstitutioner kan bli att arkivsamlingar exkluderar 
marginaliserade grupper i samhället och att arkiven därför inte speglar hela sam-
hället. I Sveriges Pressarkiv kan detta sägas ta sig uttryck i den bild av andelen 
kvinnliga arkivbildare som beskrivits ovan. 

Under tiden då Pressarkivet drevs som förening samlades relativt få kvinnoar-
kiv in. I föreningsarkivet finns en förteckningslista över de personarkiv som fanns 
i samlingarna år 1971, strax innan arbetet med ett förstatligande av arkivet inled-
des. I denna lista finns samlingar efter fem kvinnor namngivna varav två anges 
endast vara sammanhållna klippsamlingar och inte personarkiv. I den totala 
mängden av 91 personarkiv 1971 går det således att hitta tre kvinnliga arkivbil-
dare.81 Med hjälp av genusarbetsdelningens mekanik går det att se hur mäns och 
kvinnors skilda möjligheter att arbeta kan få konsekvenser för kvinnors represen-
tation i arkiven. Genusarbetsdelningen synliggör hur genus verkar i arbetet som 
praktik där isärhållandet av manligt och kvinnligt bestämmer vem som kan göra 
vad inom vilka domäner.82 Som tidigare nämnt var kvinnliga journalister länge 
underordnade i tidningsvärlden, genusarbetsdelningen begränsade deras möjlig-
heter till arbete. Detta är något som i förlängningen syns i kvinnliga journalisters 
representation i Sveriges Pressarkiv.  

Om man ser till utvecklingen över tid går det att se att inkomna arkiv från 
kvinnliga arkivbildare har ökat. Mellan åren 1947-1997 inkom 16 arkiv från 
kvinnliga arkivbildare. Mellan åren 1997-2005 inkom ytterligare åtta vilket kan 
beskrivas som en betydande ökning. En orsak till att antalet kvinnliga arkivbildare 
i Pressarkivet ökat kan bero på att antalet kvinnliga journalister stadigt ökat och 
nu uppgår till nära hälften av den samlade journalistkåren. Det kan även bero på 
ett i samhället ökande intresse för kvinnors liv och erfarenheter. Melander pekar 
även på en naturlig eftersläpning där det arkivmaterial som idag inkommer till 
arkivinstitutioner tillhör arkivbildare som var verksamma längre tillbaka i tiden.83 
Att antalet arkiv från kvinnliga arkivbildare ökar kan förklaras som en uttänjning 
av genuskontraktet. Hirdman menar att den manliga normen har en föränderlig 
form och att när kvinnor får tillträde till manliga domäner förflyttar sig den ”man-
liga normens primat” till andra, nya domäner.84  

                                                
80 Bogadóttir (2013), s. 68. 
81 F3, Handlingar rörande samlingarna, 1 Handlingar rörande samlingarna och organisation av samlingarna, 
Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum. 
82 Hirdman (2003), s. 66. 
83 Melander (2006), s. 27. 
84 Hirdman (1988), s. 58. 
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Förvärv- gåvor och donationer 
En stor del av det arkivmaterial som inkom till Föreningen Sveriges Pressarkiv 
och Pressmuseum, under dess första verksamhetstid 1947-1974, var troligtvis gå-
vor eller depositioner. Det går att utläsa av de många gåvobrev som finns beva-
rade i föreningens arkiv.85 Likaså har de flesta personarkiv i Pressarkivets bestånd 
som inkommit till det enskilda arkivet varit gåvor eller depositioner, oftast av ar-
kivbildarna själva eller deras anhöriga.86 

Innan arkivmaterial har funnit sin väg till en arkivinstitution är det vanligt fö-
rekommande att kvinnan ansvarar för familjens papper och dokumentation, detta 
enligt en studie utförd av Svanhildur Bogadóttir rörande kommunarkiven i Reyk-
javik på Island. Bogadóttir menar att kvinnor ofta är de som skriver minnesan-
teckningar, tar hand om foton och ekonomiska dokument, och slutligen är det 
också kvinnorna som oftast beslutar vilka dokument som ska sparas och vilka som 
ska lämnas till ett arkiv. Vidare menar Bogadóttir att de arkiv som kvinnor lämnar 
in oftast är efter deras fäder, män eller bröder och mer sällan efter en kvinnlig 
familjemedlem.87 Ett sådant resonemang skulle kunna ge effekter på kvinnliga 
arkivbildares representation och synlighet i arkiv. När det gäller de kvinnliga ar-
kivbildarna i Sveriges Pressarkiv står det inte alltid angivet i arkivbeskrivningarna 
hur materialet inkommit eller vem som donerat det. Men utifrån de uppgifter som 
finns går det generellt sett inte att se ett mönster likt det Bogadóttir beskriver, det 
finns arkiv donerade av både kvinnliga och manliga släktingar.88  

En annan aspekt som kan påverka kvinnors representation i arkiv är hur de 
hanterar sitt eget arkivmaterial under sin levnadstid och hur de tänker kring det 
material de efterlämnar. Bogadóttir menar att kvinnor är mer blygsamma när det 
gäller sitt eget arkivmaterial och att detta resulterar i att det inkommer färre arkiv 
från kvinnliga arkivbildare till arkivinstitutioner.89 Korrespondenten och journa-
listen Rita Vinde efterlämnade sina papper tillsammans med makens som ett ge-
mensamt arkiv till Pressarkivet efter sin död 1993.90 Trots att Rita hade en egen 
journalistkarriär såg hon det inte som viktigt att ordna eller lämna in sitt arkiv 
separat från sin makes. Detta kan förstås som själva essensen i genuskontraktets 
opererande. Hirdman beskriver genusordningen som en seglivad struktur vilken 
återföder föreställningar om vad som anses vara stereotypt kvinnligt och manligt. 
Vidare framhäver hon genusstrukturens banalitet som en förklaring till denna 

                                                
85 F3, Handlingar rörande samlingarna, 1 Handlingar rörande samlingarna och organisation av samlingarna, 
Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseums arkiv. 
86 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
87 Bogadóttir (2013), s. 70. 
88 Arkivförteckningar, Sveriges Pressarkiv. 
89 Bogadóttir (2013), s. 71.  
90 Arkivförteckning, Victor Vindes arkiv. 
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trögflytande karaktär.91 De skilda förutsättningar som genuskontraktet innebär för 
kvinnor och män kan således förstås som något så vardagligt och trivialt att de 
sällan ifrågasätts och därför reproduceras. Makarna Vinde var gifta och verkade 
inom samma yrkesbransch och det gemensamma arkivet kan mycket väl ha till-
kommit av praktiska skäl. Dock kan genuskontraktets osynliga opererande ha bi-
dragit till att Rita inte lyfte fram sina personliga dokument som något separat från 
makens.  

Men det finns även kvinnliga arkivbildare som lämnat sitt eget material till 
Sveriges Pressarkiv. Den tidigare pressarkivarien berättar om den första arkivleve-
ransen hon tog emot vilken kom från journalisten Pia Hård af Segerstad. Pia hade 
kontaktat Pressarkivet via brev och bett om att få överlämna sitt arkiv. Hon var till 
åren kommen vid tidpunkten och låg inlagd på ett sjukhem. När pressarkivarien 
besökt henne på sjukhemmet och beslutat att ta emot hennes arkiv var Pia både 
glad och lättat att hennes material skulle bli omhändertaget.92 Detta visar att ge-
nuskontraktets reglerande av kvinnor och mäns handlingsmöjligheter inte är något 
allrådande. Hirdman menar att vid tillfällen då genussystemets bärande logiker, 
hierarkin och dikotomin, försvagas blir även idén om den manliga normen försva-
gad. Detta sker vid tidpunkter då könen tvingas eller tillåts vistas i varandras sfä-
rer.93 Vid tidpunkten för Pia Hård af Segerstads frånfälle hade kvinnliga journa-
lister hävdat sin plats på arbetsmarknaden och den manliga normen var därmed 
inte lika styrande. Dock pekar Hirdman på en viktig aspekt i sammanhanget, att 
den manliga normens primat förflyttar sig betyder även att mannen hela tiden är 
ett par steg framför kvinnan.94 

Det går även att föreställa sig att de olika aktörer som drivit Pressarkivets 
verksamhet haft olika inverkan på vad som samlats in och således på kvinnors 
representation i arkivbeståndet. Under Pressarkivets första decennier då arkivet 
drevs som förening av eldsjälar från pressområdet saknade dessa professionell 
arkivutbildning.95 Effekten av detta kan möjligen ha resulterat i att tankar och 
idéer på vem eller vilka som representerades i arkivsamlingarna inte var så närva-
rande. Likt Schwartz och Cook poängterar är synen på arkiv som social konstrukt-
ion ett relativt nytt synsätt, även inom arkivvärlden.96 Som förening kan Pressarki-
vet ha drivits av andra agendor än att spegla och dokumentera en representation 
av verkligheten, vilket ofta är arkivinstitutioners ambition. Det faktum att före-
ningen drevs av män med kopplingar till tidningsvärlden kan även vara en bidra-
gande faktor till att det främst var arkivmaterial från tidningsmän som samlades in 
under Pressarkivets första decennier.  
                                                
91 Hirdman (2003), s. 77. 
92 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
93 Hirdman (1988), s. 58. 
94 Hirdman (1988), s. 88. 
95 Gidlöf (1972), s. 13. 
96 Schwartz & Cook (2002b), s. 8. 
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Efter Pressarkivets förstatligande år 1974 är grundprincipen för insamlings-
verksamheten att arkiven ska vara av riksintresse. Den tidigare pressarkivarien 
poängterar att enskilt arkivmaterial inte lyder under några lagar och förordningar 
vilket gör att den som är chef på avdelningen ofta kan prägla verksamheten 
ganska mycket själv.97 Enskilda arkiv kan således styra samlingarnas innehåll rela-
tivt självständigt. Schwartz och Cook menar att arkiv måste svara till samhällets 
behov av information och resurser för bland annat kunskapsproduktion och min-
nesskapande. De menar att dessa behov är i ständig förändring och att arkivariens 
uppgift är att möta dessa om arkiv ska behålla sin roll som betydande institutioner 
i samhället.98 Att som enskilt arkiv styra relativt fritt över förvärv och insamling 
innebär således ett ansvar över att samlingarna kan möta forskningens behov och 
att i det kollektiva minnet spegla samhällets mångfald. Nordenstam pekar på vik-
ten av att arkiv är medvetna om de frågeställningar som den framväxande genus-
forskningen ställer och att arkiven även utformas för att kunna hantera och bemöta 
dessa.99 När det gäller insamling av arkivmaterial, i Sveriges Pressarkiv såväl som 
andra arkiv, bör genusaspekten vara närvarande för att arkivet ska utgöra den re-
surs som genusforskningen behöver. Den tidigare pressarkivarien belyser att även 
forskare utanför arkivinstitutionerna har möjlighet att bidra till kvinnors synlighet 
i arkiv med att genom sin forskning undersöka kvinnors arkivmaterial mer grund-
ligt än vad en arkivarie har möjlighet att göra. Detta kan bidra till att intressant 
information och kunskap om kvinnors erfarenheter lyfts fram som annars skulle 
förbli okänd.100 Ett sådant intresse kan möjligtvis öka insamling av kvinnors ar-
kivmaterial för att arkiven ska kunna bemöta forskarnas behov. 

Den nuvarande ansvarige för Pressarkivet uppger att det i dagsläget inte finns 
något utarbetat policydokument för insamling av arkivmaterial i Sveriges Pressar-
kiv. Däremot bedöms det potentiella arkivmaterialet utifrån särskilda kriterier 
innan beslut om förvärv fattas, det bör ha forskningspotential och vara av både 
press- och tidshistoriskt intresse.101 Om man jämför med offentliga arkiv så är en-
skilda arkiv mer oreglerade när det gäller vad som ska samlas in och bevaras. Hi-
storiskt sett har detta inneburit att maktfaktorer i samhället styrt över det arkiv-
material som samlats in, under medeltiden var det till exempel främst arkivmateri-
al från de övre samhällsklasserna som samlades in. Idag är materialet i de enskilda 
arkiven av högst varierande karaktär och arkivbildarna är såväl privatpersoner 
som större organisationer.102 Men ur ett historiskt perspektiv går det alltså att se att 
avsaknaden av riktlinjer för insamling av arkivmaterial resulterat i att vissa grup-
per i samhället dokumenterats mer än andra. I Sveriges Pressarkiv har detta histo-
                                                
97 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
98 Schwartz & Cook (2002b), s. 13. 
99 Nordenstam (2008), s. 26. 
100 Mejlintervju med tidigare pressarkivarie (2017-03-09). 
101 Mejlintervju med nuvarande ansvarig för Sveriges Pressarkiv (2017-03-14). 
102 Danielsson (2008), s. 85. 
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riskt sett tagit sig uttryck i en underrepresentation av de kvinnliga arkivbildarna. 
Den tidigare pressarkivarien framhäver att antalet kvinnoarkiv har ökat i Pressar-
kivets bestånd under senare år, och att det material som finns i arkiven ofta speg-
lar en annan tid än vår egen.103 Vidare menar hon att arkivarier har möjlighet att 
trycka på att få in kvinnoarkiv för att öka den kvinnliga representationen i arkiv.104 
Med genussystembegreppet kan denna underrepresentation förstås som en effekt 
av genussystemets bärande logiker. Om arkivarier gör insatser för att öka kvinnors 
representation i arkiv kan det bidra till den försvagning av den manliga norm som 
Hirdman menar är möjlig när kvinnor träder in i manligt dominerade sfärer.105  

Katalin Gere, processansvarig för att främja enskild arkivverksamhet på Riks-
arkivet, menar att synen på enskilda arkiv hos offentliga arkivinstitutioner ofta är 
den av kompletterande karaktär. Att enskilt arkivmaterial kompletterar det materi-
al som bevaras i stat-, kommun- och landstingsarkiv och att dessa olika typer av 
arkivmaterial ger forskare en bra utgångspunkt att studera samhället ur flera olika 
perspektiv. Arkivmaterial i offentliga arkiv är lagskyddat av Arkivlagen och 
tryckfrihetsförordningen och det är myndigheternas skyldighet att bevara och till-
gängliggöra materialet. Arkivmaterial i enskilda arkiv saknar detta lagskydd och 
därmed ofta de resurser som krävs för att säkerställa ett vårdande och bevarande. 
Gere pekar också på svårigheten för enskilda arkiv att skapa en överblick över det 
privata fältet eftersom arkivbildarna inte har någon skyldighet att bevara sitt 
material eller lämna det till ett enskilt arkiv. Detta är något som även kan försvåra 
utarbetandet av en förvärvspolicy.106 Sveriges Pressarkiv kan således förstås som 
beroende av att gåvopersoner och deponenter är intresserade av att lämna in sitt 
arkivmaterial vilket kan göra det svårare att skapa en representativ bild i arkivbe-
ståndet. Mason och Zanish-Belcher belyser enskilda arkivs möjligheter att ut-
forma egna policydokument för förvärv och insamling vilket gör att dessa arkiv 
har möjlighet att dokumentera grupper som är underrepresenterade i de offentliga 
arkivinstitutionerna.107 Här finns således en möjlighet som kan öppna upp för en 
ökad representation av kvinnor i arkiv. Denna typ av aktiva insamling diskuteras i 
följande avsnitt. 

Aktiv insamling 
Arkiv kan förstås som sociala konstruktioner, med andra ord påverkar de strate-
gier som styr insamling och bevarande arkivets innehåll och utformning.108 Att 
                                                
103 Mejlintervju med tidigare pressarkivarie (2017-03-09). 
104 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-03-09). 
105 Hirdman (1988), s. 58. 
106 Gere (2010), s. 52. 
107 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 348. 
108 Schwartz & Cook (2002b), s. 3. 
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aktivt samla in arkivmaterial förekom mer frekvent då Pressarkivets verksamhet 
drevs som en förening, detta av förklarliga skäl då man i starten arbetade aktivt 
för att bygga upp samlingarna i det blivande Pressmuseet och Pressarkivet. Enligt 
ett PM som skrevs om Pressmuseets samlingar år 1957 framgår det att det varit 
svårt att överblicka arkivmaterialet under insamlingsprocessen då det inte funnits 
tid och resurser att ordna och förteckna materialet och inte heller lämpliga lokaler 
att förvara det i. Detta kan ha påverkat representationen i arkivet, både när det 
gäller genusaspekter men även andra maktfaktorer som exempelvis klass, etnicitet 
eller ålder. I föreningsarkivet finns även dokument som visar inköp av arkivbe-
stånd, bland annat köptes Louis Zetterstens arkiv in år 1975 av föreningen.109 
Dock tillkom de allra flesta förvärv genom gåvor och depositioner.  

Detsamma gäller insamlingen till Pressarkivet efter dess förstatligande. Den 
tidigare pressarkivarien förklarar att aktiv insamling av arkivmaterial kunde bli 
aktuellt om det var ett arkiv som anades vara av intresse i samband med en verk-
sam journalists bortgång, då tog Riksarkivet kontakt för att undersöka om materi-
alet var av intresse.110 En sådan medveten insamling kan bidra till att öka kvinnors 
representation i arkiv. Schwartz och Cook menar att arkivarier, i sitt dagliga ar-
bete, måste ta sig an det manus som postmodern arkivteori utarbetat för arkiv-
verksamhetens praktiker. Det betyder bland annat att inse sin egen roll i arkivens 
konstruktion, det vill säga att arkivarier både skapar och tolkar de arkivhandlingar 
som utgör vårt kollektiva minne av det förflutna.111 Med denna förståelse av arkiv 
som sociala konstruktioner framhävs insamlingspraktikens betydelse för arkivens 
innehåll och så även för vem/vilka som representeras i samlingarna. Den tidigare 
pressarkivarien poängterar att det oftast inte fanns tid eller resurser att aktivt 
samla in arkivmaterial till Pressarkivet.112 Bogadóttir framhåller att aktiv in-
samling av kvinnors arkivmaterial är av vikt för att den historia som skrivs även 
ska inkludera kvinnor.113 Avsaknaden av denna typ av aktiva insamling kan möjli-
gen vara en bidragande orsak till att antalet kvinnliga arkivbildare i Pressarkivet är 
relativt få, även om det som tidigare nämnt finns många faktorer bakom denna 
problematik. Dock kan begreppet aktiv insamling vara något problematiskt i 
sammanhanget då all insamling, även gåvor och donationer, bygger på något form 
av urval. Den nuvarande ansvariga för Pressarkivet menar att arkivets samlingar 
inte blir slumpmässigt insamlade då det alltid görs kvalificerade bedömningar av 
materialet där aspekter som mångfald och genus tas i beaktande.114  

                                                
109 F3, Handlingar rörande samlingarna, 1 Handlingar rörande samlingarna och organisation av samlingarna, 
Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum. 
110 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
111 Schwartz & Cook (2002a), s. 182, s. 183. 
112 Mejlintervju med tidigare pressarkivarie (2017-03-09). 
113 Bogadóttir (2013), s. 74. 
114 Mejlintervju med nuvarande ansvarig för Sveriges Pressarkiv (2017-03-14). 
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Sammanfattningsvis kan arbetet med att synliggöra kvinnor i ett särskilt arkiv 
eller samling underlättas av en genusmedvetenhet redan i insamlingspraktiken. 
Den tidigare pressarkivarien berättar att hon alltid haft ett intresse för kvinnohisto-
ria och att detta tagit sig uttryck i hennes intresse för kvinnorna i Sveriges 
Pressarkiv. När det gäller enskilda arkiv menar hon att arkivarien har stora möj-
ligheter att själv påverka vilka perspektiv som lyfts fram i samlingarna, även om 
detta ibland sker helt omedvetet.115 En poäng i sammanhanget är att arkivinstitut-
ioner inte bedriver lika utåtriktade verksamheter som exempelvis museer och har 
därför inte samma tradition av att medvetet samla in och tolka material med besö-
karna i fokus. Dock har denna typ av pedagogisk verksamhet på senare år ökat i 
arkivvärlden vilket kan öppna upp för att pröva nya perspektiv på samlingarna.116  

                                                
115 Mejlintervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
116 Lönnroth (2005), s. 63. 
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Ordnande och förtecknande 

I det här avsnittet kommer min andra forskningsfråga rörande hanteringen av 
kvinnors arkivmaterial i ordnings- och förteckningsarbetet som praktik att disku-
teras utifrån det empiriska materialet. 

Arkivens dolda kvinnor 
Det finns ett betydande antal dolda kvinnor i arkiv. Likt Nordenstam påpekar be-
ror det bland annat på att material ligger oförtecknat i arkiven men även på köns-
bundna faktorer som exempelvis namnbyte vid giftermål eller det faktum att 
kvinnors arkivhandlingar många gånger ansetts tillhöra maken eller familjens ar-
kiv.117 Detta har bidragit till att kvinnors arkivhandlingar i dessa fall inte är synliga 
i arkivförteckningar och således blir svåra att hitta. Mason och Zanish-Belcher 
menar att det länge funnits en föreställning att det saknas historiskt källmaterial 
om kvinnor i arkiv. Vidare menar de att en bidragande orsak till att detta synsätt 
förändrades i USA var en nationell kartläggning av kvinnors arkivmaterial i ame-
rikanska arkivinstitutioner. Undersökningen kom inte bara fram till att det fanns 
stora mängder kvinnohistoriskt arkivmaterial i arkiv, utan ledde även till att 
många arkivarier började tänka annorlunda i sitt yrkesutövande och arbetet med 
att synliggöra arkivens dolda kvinnor fortsatte även utanför projektets ramar.118 
Detta pekar på en del av problematiken kring arkivens dolda kvinnor, många 
gånger finns det arkivmaterial av och om kvinnor men som av olika orsaker har 
blivit dolt i arkiven. Den tidigare pressarkivarien berättar att hon intresserat sig för 
kvinnohistoria ända sedan 1970-talet vilket lett till att hon i sitt arbete intresserat 
sig för dolda kvinnor i arkiv och således även för att lyfta fram kvinnorna i Sveri-
ges Pressarkiv.119 Om den postmoderna förståelsen av arkivariens roll som aktiv 
medskapare av arkiv lyfts fram som något positivt och värdefullt kan arkivarie-
professionen utvecklas och arkivariens nya subjektiva roll etableras.120 Att fram-
häva arkivariers möjligheter att aktivt lyfta fram och synliggöra arkivens dolda 
                                                
117 Nordenstam (2008), s. 27. 
118 Mason & Zanish-Belcher (1999), s. 41.  
119 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
120 Ridener (2009), s. 132. 
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kvinnor är ett led i denna process. Här nedan diskuteras olika aspekter av dolda 
kvinnor i arkivsammanhang utifrån de kvinnliga arkivbildarna i Sveriges Pressar-
kiv. 

Kvinnors arkivhandlingar i andra arkiv 
En av anledningarna till att kvinnors arkivmaterial kan upplevas som dolt i arki-
ven är att de vid tidpunkten för ordning och förteckning inte ansetts som viktiga 
att urskilja och beskriva och därför hamnat dolt i andra arkiv och samlingar. Bo-
gadóttir menar att kvinnors arkivhandlingar många gånger har och har haft en 
annan karaktär än mäns, de utgörs ofta av personliga dokument som brev och an-
teckningar och rör ämnen som inte ansetts vara av historiskt värde.121 Hélène 
Türk-Simpson var chefredaktör för tidningen Sweden Now mellan åren 1972-1986 
och hennes efterlämnade memoarer finns bevarade i Sveriges Pressarkiv, dock har 
Türk Simpson inget eget personarkiv utan hennes arkivhandlingar finns bevarade i 
tidningens arkiv.122 Türk-Simpsons memoarer kan sägas vara av den personliga 
karaktär som Bogadóttir beskriver. Det kan vara en möjlig anledning till att me-
moarerna ligger förtecknade i ett annat arkiv och således kan upplevas som dolda 
och svåra att hitta. Att kvinnors arkivmaterial blivit osynliggjort på grund av att 
arkivmaterialets karaktär har kopplats till stereotypa föreställningar om kvinnan 
kan beskrivas som en effekt av genussystemets verkan. Hirdman menar att genus-
systemet vilar på isärhållandet av manligt och kvinnligt och att man genom att 
studera detta isärhållande kan se hur genussystemet verkar i olika sammanhang.123 
Att man i arkivsammanhang gjort eller gör skillnad på handlingar som anses ty-
piskt manliga eller typiskt kvinnliga är ett exempel på genusstrukturens verkan 
och bidrar således till ett upprätthållande av genussystemets särhållande logik.  

Türk-Simpsons memoarer behandlar minnen från hennes tid som chefredaktör 
och utgör ett intressant forskningsmaterial ur flera perspektiv. Mason och Zanish-
Belcher menar att den typen av arkivhandlingar där kvinnor berättar om sina per-
sonliga minnen och upplevelser är viktiga eftersom de placerar kvinnors syn på 
identitet och erfarenheter i en vidare kontext.124 Att Hélène som kvinna arbetade 
som chefredaktör var inte så vanligt i tidningsvärlden på den tiden, kvinnliga 
chefredaktörer förekom oftast inom veckopressen.125 Hélène Türk-Simpsons posit-
ion som chefredaktör på en tidning, som skulle uppmärksamma svensk exportin-
dustri och utkom internationellt på flera olika språk, går att förstå som en av de 
maktasymmetriaxlar som Nina Lykke talar om. Hon menar att individer ”subjek-
tiveras” till följd av interaktionen mellan maktaxlar som exempelvis genus, etnici-
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tet, klass eller ålder. Den subjektsposition som dessa maktasymmetriska axlar 
tillskriver en individ i en särskild situation bestämmer dennes maktposition.126 
Hélène Türk-Simpsons position som kvinna och chefredaktör kan förstås som en 
subjektsposition som bör tillskriva henne en viss maktposition. Att hennes arkiv-
material blivit dolt i ett annat arkiv kan tolkas som att den makasymmetriaxeln 
som genus utgör stod överst och, medvetet eller omedvetet, blev styrande i ord-
ningspraktiken. En möjlighet att synliggöra Hélène i Sveriges Pressarkiv är att 
skapa ett personarkiv och göra henne till enskild arkivbildare. Detta kan tyckas 
överflödigt då arkivet endast skulle innehålla hennes memoarer. Dock finns det 
exempel i Pressarkivet på personarkiv med få handlingar som inte direkt återspeg-
lar arkivbildarnas verksamheter. Paula Callmers arkiv innehåller en hushållsbok 
där hon under året 1889 varje dag antecknat hushållets ekonomi och Anna Werner 
har i sin samling tre klippböcker om OS i Stockholm 1912 samt ett mindre antal 
personliga handlingar.127 Sett i en vidare kontext kan Hélène Türk-Simpsons min-
nen från tiden som chefredaktör vara intressant ur ett kvinnohistoriskt perspektiv 
och ett ordnande av dessa i ett separat personarkiv skulle ytterligare synliggöra 
hennes position som kvinnlig journalist. 

En annan aspekt när det gäller de kvinnliga arkivbildarnas arkivmaterial är att 
kvinnliga journalister ofta skrev om andra ämnen än de manliga journalisterna. 
Det är således inte bara arkivmaterialets karaktär som kan skilja sig åt, utan även 
dess innehåll. Den tidigare pressarkivarien anser att en av de intressanta aspekter-
na med Pressarkivet som forskningsmaterial är att det går att jämföra vad kvinnor 
respektive män ansetts lämpade att skriva om. Kvinnor fick ofta skriva om hus, 
hem, barn och mode medan män skrev om samhälle, ekonomi, politik och sport.128 
Här återkommer den skilda karaktär av mäns och kvinnors arkivhandlingar som 
Bogadóttir talar om och som kan påverka kvinnors synlighet i arkiv. Ulla Beyron 
är en av de 27 kvinnliga arkivbildarna i Sveriges Pressarkiv, hennes samling ut-
görs av sex volymer med hennes egna artiklar i urklipp. Det är en relativt stor 
samling som speglar en stor del av hennes journalistgärning. Beyron skrev delvis 
om ämnen kopplade till den stereotypt kvinnliga sfären, i arkivförteckningen går 
det bland annat att hitta artikelserierna ”Hennes hörna” samt ”Gröna rutan” och 
”Levande linneaner” om växter och grönt.129 Vad som är särskilt intressant med 
Beyrons samling är att den först ingick i Pressarkivets klippsamling, hon var såle-
des inte sin egen arkivbildare från början då hennes arkivmaterial låg dolt i en 
större samling. Den tidigare pressarkivarien pekar på problematiken att kvinnor, 
ibland och troligen omedvetet, blivit inordnade i andra arkiv då arkivmaterialet 
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troligtvis inte uppfattats som tillräckligt intressant.130 Att Ulla Beyrons samling 
först hamnat anonymt i en större klippsamling kan vara ett uttryck för detta reso-
nemang. Här syns genussystemets ordningsstruktur av kön både i den manliga 
normens logik där mannen ses som överordnad kvinnan, och isärhållandets logik 
där manligt och kvinnligt ses som en dikotomi.131  Beyrons samling kan med 
Hirdmans genussystem tolkas som dold på grund av ett underordnande och åtskil-
jande från manliga journalisters arkivhandlingar. 

Anna von Zweigbergks arkivhandlingar belyser samma problematik som be-
skrivits ovan. Trots att även hon hade en journalistkarriär är de handlingar som 
bevarats främst av privat karaktär. Annas efterlämnade papper finns bevarade i 
hennes make Otto von Zweigbergks personarkiv vilket utgörs av 16 volymer. Vo-
lym 10 och 11 i arkivförteckningen är betecknade med Annas namn och har ru-
brikerna: Material rörande äktenskapet och journalistiken och Brev till Anna v. 
Zweigbergk. I den förstnämnda volymen finns handlingar rörande makarnas äkt-
enskap som rör både henne och honom men de är trots detta ordnade under hennes 
namn. De handlingar som rör journalistiken är få och berör endast några enstaka 
av henne författade artiklar. I volym 11 finns en stor mängd brev från sammanta-
get ett tjugotal olika personer vilka ger en intressant inblick i hennes privata 
sfär.132 Innehållet i Annas volymer kan ses som ett uttryck för den koppling mellan 
kvinnan och arkivhandlingar av mer privat karaktär som Bogadóttir talar om. Det 
här särskiljandet av Anna och Ottos arkivhandlingar kan inom ramarna för Hird-
mans stereotypa genuskontrakt beskrivas som en dikotomi där mannen är A och 
kvinnan är B. Denna dikotomi bygger på normativa föreställningar om mannen 
och kvinnan som varandras motsatser.133 Om kvinnan står för det privata står man-
nen för det offentliga. Att äktenskapet nämns före journalistiken i rubriken behö-
ver inte vara en medveten handling men kan enligt det stereotypa genuskontraktet 
tolkas som att äktenskapet för kvinnan kom i första rummet och därmed före arbe-
tet, och att de handlingar av privat karaktär värderades högre än de knutna till ar-
betslivet.  

Med hjälp av det intersektionella perspektivet går det även att studera hur An-
nas subjektsposition påverkat ordnandet av hennes handlingar. I brevförteckning-
en nämns ett antal välkända och framstående personer för tiden, det finns bland 
annat brev från författaren och journalisten Elin Wägner, konstnären Carl Larsson 
och författaren Ellen Key.134 Att Anna von Zweigbergk umgicks i dessa intellektu-
ella och kulturella kretsar kan förstås som att hon tillhörde den övre samhällsklas-
sen. De los Reyes och Mulinari menar att det inte är möjligt att förbise vare sig 
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könstillhörighet eller klassposition, varken på individnivå eller institutionell nivå, 
eftersom dessa maktaspekter är några av de som utgör grunden i samhällets orga-
nisation. Dock går det att identifiera tillfällen då maktordningarna bildar hierar-
kiska strukturer.135 I ordnandet av Annas arkivhandlingar kan hennes genusposit-
ion förstås som överordnad hennes klassposition. Trots den rika brevkorrespon-
densen som ger en intressant inblick i både hennes liv och tidens kulturella och 
politiska sfärer blir hon vid arkivets ordnande inte synliggjord och sökbar i arkiv-
förteckningen. 

Makan i makens arkiv 
Som nämnt i inledningen ligger en del av problematiken när det gäller äldre ar-
kivmaterial i att kvinnors arkivhandlingar kan ligga dolt i sina makars arkiv.136 
Anna von Zweigbergks arkivhandlingar belyser även denna problematik. Som 
tidigare nämnt finns det två volymer av Annas efterlämnade papper i hennes make 
Otto von Zweigbergks personarkiv. De två volymerna innehåller till största del 
korrespondens och en del av henne författade tidningsartiklar. Arkivets rubrik 
lyder v. Zweigbergk, Otto (1863-1935), chefredaktör och ovanför hans förnamn 
står Annas namn i blyerts.137 Detta kan tolkas som att Annas arkivhandlingar vid 
tidpunkten för arkivets ordnande och förtecknande inte ansågs som tillräckligt 
betydande för att hon skulle omnämnas som arkivbildare. Likt Melander menar så 
ansågs kvinnans arkivhandlingar förr ofta tillhöra mannens ägodelar vilket säker-
ligen gjorde det naturligt att ordna dem i hans arkiv.138 Här blir en av genussyste-
mets två bärande logiker tydlig, den hierarkiska ordningen där mannen ses som 
norm. Hirdman förklarar denna normstruktur med att mannen ses som människa 
och kvinnan som kvinna.139 I makarna von Zweigbergks arkiv kan Otto ses som 
den manliga norm som arkivets ordning och struktur är skapad efter. Detta är nå-
got som inte behöver vara en medveten handling. Som Schwartz och Cook påpe-
kar har arkivarier ofta haft en djupt rotad föreställning om sin yrkesroll som ob-
jektiv vars uppgift är att förmedla neutrala arkivhandlingar till forskare som sedan 
tolkar dessa.140 Här blir dock problematiken rörande den föreställda objektiviteten 
synlig. 

Rita Vindes arkiv belyser genusproblematiken kring kvinnliga arkivbildare 
som delar arkiv med maken. Som tidigare nämnt inkom Ritas handlingar till Riks-
arkivet efter hennes död tillsammans med hennes makes arkiv, Victor Vinde, som 
även han var journalist.141 När makarnas arkiv deponerades var det noggrant in-
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venterat av Rita Vinde själv och betraktades som ett gemensamt arkiv. I Victor 
Vindes arkiv finns långa inventeringslistor bevarade där Rita Vinde utförligt be-
skrivit innehållet i varje låda och mapp och på flera ställen i arkivet fanns det 
handlingar från både Rita och maken i samma förvaringsenhet.142 I en uppsats om 
makarnas arkiv som även den finns bevarad i Victor Vindes personarkiv framgår 
det att Ritas arkiv inte utökades efter makens död, även fast hon levde i 23 år 
till.143 Detta kan tolkas som att Rita själv inte såg på sina handlingar som ett sepa-
rat arkiv utan som en del i ett familjearkiv som avslutades efter makens död. Pre-
cis som Hirdman belyser handlar genusskapandet om djupt lagrade föreställningar 
om vad kvinnor och män är och bör vara och vad som anses vara kvinnligt och 
manligt.144 Dessa föreställningar kan beskrivas som genuskontraktets osynliga 
opererande och kan mycket väl varit en bidragande orsak till att Rita Vinde inte 
ordnade sina handlingar i ett eget arkiv. Att hon från början delade arkiv med ma-
ken behöver inte tolkas som ett osynliggörande, dock bidrar bildandet av ett eget 
arkiv till att ytterligare synliggöra hennes journalistgärning. 

Att en kvinnas arkivhandlingar ordnas och förvaras i sin makes arkiv påverkar 
inte bara eftersökningen av kvinnors arkivhandlingar och i förlängningen även 
genusforskningens infrastruktur, det berör även frågor om kvinnors plats i arkiven 
och vilket utrymme de ges. Mason och Zanish-Belcher menar att ett framhävande 
av kvinnors arkivhandlingar, vare sig det gäller separata kvinnoarkiv och sam-
lingar eller insatser för att synliggöra kvinnors arkivmaterial i större samlingar, 
bidrar till att legitimera kvinnors liv och erfarenheter.145 Att lyfta fram kvinnors 
arkivhandlingar som finns dolda i sina makars arkiv eller familjearkiv kan således 
vara en handling som  både synliggör och berättigar kvinnors plats i historien. 

Kvinnors synlighet i arkiv 
Under de senaste decennierna har intresset för kvinnors historia och erfarenheter 
ökat. Detta har bland annat skett som en effekt av genusvetenskapens etablering, 
både som akademiskt ämne och forskningsfält. Som en effekt av det ökade intres-
set för kvinnohistorisk dokumentation har initiativen att samla in kvinnors arkiv-
material vuxit vilket resulterat i uppkomsten av separata kvinnoarkiv och fokus på 
kvinnohistoriska samlingar inom arkivinstitutioner.146 Likt Nordenstam poängterar 
ställer ett ökat intresse för kvinnors arkivhandlingar även ökade krav på arkiven 
att bemöta genusforskningens behov.147 Detta innebär att arkivarier och arkivin-
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stitutioner behöver implementera en genusmedvetenhet i sitt dagliga arbete. Precis 
som Duff och Harris menar utgör ordnande och förtecknande den mest grundläg-
gande praktiken inom arkivverksamheter och det introduceras ständigt nya per-
spektiv att ta ställning till.148 Genusperspektivet är ett av dessa och genom att im-
plementera det i ordnandet och förtecknandet som praktik kan kvinnors arkiv-
handlingar lyftas fram och synliggöras ytterligare. Den tidigare pressarkivarien 
tror att det i framtiden kommer bli mer självklart att kvinnor och mäns arkiv och 
arkivhandlingar ses som jämlika och att intresset för både kvinnor och mäns liv 
och erfarenheter förhoppningsvis kommer vara likvärdigt.149 Precis som Schwartz 
och Cook menar besitter arkiv makt att skapa det kollektiva minne och den nat-
ionella identitet genom vilka individer och grupper lär känna sig själva.150 Detta 
skapande sker i arkivverksamhetens alla praktiker och kan beskrivas som ett slags 
maktutövande vilket styr vad som inkluderas/exkluderas och vad som synlig-
görs/osynliggörs. Nedan diskuteras hur kvinnor blivit synliga i Sveriges Pressar-
kiv. 

Att synliggöra 
Det har redan konstaterats att det finns betydande mängder av kvinnors arkiv-
material i arkivinstitutioner, men att det ofta kan ligga dolt i andra arkiv och sam-
lingar. Förutom att samla in och dokumentera kvinnors liv och erfarenheter ligger 
utmaningen således i att synliggöra och lyfta fram det arkivmaterial från kvinnor 
som redan finns. Den tidigare pressarkivarien menar att man genom att ordna och 
förteckna arkivmaterial som inte hunnits med tidigare ytterligare kan lyfta fram 
kvinnorna i Pressarkivet.151 Rita Vindes arkiv är ett exempel på hur ordnande och 
förtecknande som praktik kan synliggöra kvinnor i arkivbestånd. Efter deposition-
en låg paret Vindes arkiv oförtecknat en tid och när ordnings- och förteckningsar-
betet sedan påbörjades noterades det att arkivmaterialet dokumenterade två sepa-
rata yrkesliv, då togs beslutet att sära på makarna Vindes gemensamma arkiv och 
göra dem till två enskilda arkivbildare.152 I Ritas arkiv finns både personliga hand-
lingar så som brev, anteckningsböcker och reseskildringar, och även handlingar 
rörande hennes journalistiska verksamhet så som manuskript till föredrag och ar-
tiklar i urklipp.153 Arkivet utgör ett intressant källmaterial för genusforskning då 
det speglar en kvinnlig journalists villkor i en yrkesbransch som länge var mans-
dominerad. Att Ritas arkiv förtecknats separat från makens lyfter fram forsk-
ningspotentialen i materialet och synliggör hennes liv och erfarenheter som 
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kvinna och journalist. Detta visar, precis som Schwartz och Cook menar, att om 
rutinmässigt hanterande av arkivmaterial ibland ifrågasätts och omvärderas öpp-
nar detta upp för nya perspektiv och arbetssätt. Ifrågasättandet leder även till att 
den legitimitet som tidigare tillskrivits agerandet försvagas.154 I ordnandet av per-
sonarkiv är ofta proveniensprincipen styrande vilket innebär att arkivhandlingar 
ska hållas ihop och inte splittras.155 När det gäller familjearkiv kan detta förhindra 
att arkiv med två egentliga arkivbildare delas upp, dock visar uppdelningen av 
makarna Vindes arkiv att denna princip är möjlig att frångå om det finns goda 
skäl.  

Omförtecknandet av Ulla Beyrons samling visar också på detta ifrågasättande 
av tidigare arkivhantering. Som tidigare nämnt låg Ullas samling till en början 
ordnad i en större klippsamling i Pressarkivets bestånd. Men i samband med arbe-
tet kring Riksarkivets temanummer om kvinnoarkiv lyftes Ulla Beyrons samling 
ur klippsamlingen och bildade ett eget arkiv.156 Den tidigare pressarkivarien hade 
stött på Beyrons material i den rätt så anonyma klippsamlingen som förvaras i 
Arninge och bestämde sig för att göra henne synbar och sökbar i en egen samling. 
Ordningen i den stora klippsamlingen verkade ha tillkommit i all hast och var inte 
så välarbetad vilket gjorde det svårt att söka i den.157 I det nya personarkivet är 
Beyrons artiklar ordnade kronologiskt vilket gör det lätt att studera utvecklingen 
av hennes journalistkarriär, exempelvis vad hon skrev om vid olika tidpunkter.158 
Omförtecknandet kan beskrivas som ett synliggörande av en tidigare dold samling 
och ett synliggörande av en av arkivens dolda kvinnor. Detta visar på arkivariers 
möjligheter att påverka hur kvinnor blir synliggjorda i arkivsammanhang. Här 
syns även den spänning mellan objektivitet och subjektivitet samt passiv och aktiv 
arkivverksamhet som Ridener beskriver vilken han menar aldrig riktigt blivit upp-
löst inom arkivteorin.159 

Att ordna och förteckna om ett arkivmaterial är något som självfallet kräver 
tid och resurser, men precis som Ulla Beyrons samling och Rita Vindes arkiv vi-
sar är det också nödvändigt för att synliggöra kunskap om arkivbestånden. Anna 
Nordenstam menar att arkivarier ofta har stora kunskaper om var man kan hitta 
kvinnors arkivhandlingar men att de inte alltid har tid att tillgängliggöra den in-
formationen.160 Om dessa kunskaper inte dokumenteras i arkivförteckningar riske-
rar de att förbli vad Bengt Molander kallar för tyst kunskap. Det är en form av 
kunskap som erhålls genom att utföra handlingar och som sedan upplevs svåra att 
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föra vidare.161 Den blyertsnotering som gjorts med Anna von Zweigbergks namn i 
maken Otto von Zweigbergks arkivförteckning kan tolkas som en handling som 
synliggjort henne. Det kan även förstås som en omvandling av den tysta kunskap 
som Molander talar om. Vid någon tidpunkt har det uppmärksammats att Otto von 
Zweigbergks arkiv även innehåller arkivhandlingar tillhörande hans hustru Anna, 
detta har då synliggjorts i en blyertsnotering i arkivförteckningen. Även Norden-
stam pekar på denna tysta kunskap och föreslår seminarier där detta diskuteras 
och även att ny information som forskare upptäcker om samlingar ska förtecknas 
och registreras.162 Denna typ av synliggörande av kvinnor i arkivsamlingar kan 
även förstås som en justering mot en mer balanserad genusordning. Hirdman me-
nar att kvinnor som tar sig in i männens sfärer stärker deras positioner genom att 
anpassa sig till deras villkor. Dock menar hon att kvinnors närvaro i dessa sfärer 
också skapar ett särskiljande mellan könen vilket paradoxalt nog tunnar ut den 
manliga normen.163 Kvinnliga journalisters successiva inträde på arbetsmarknaden 
kan med detta resonemang förstås som bidragande till en mer jämlik genusord-
ning då en journalist inte längre var underförstått en man. I Anna von 
Zweigbergks fall kan den blyertsnotering som gjordes tolkas som ett synliggö-
rande av henne som bland annat kan ha möjliggjorts av den ovan beskrivna för-
svagning av den manliga normen. 

Arkivförteckningarna till personarkiven i Sveriges Pressarkiv innehåller ofta 
beskrivningar av arkivbildaren vilket utgör en möjlighet att synliggöra arkivbilda-
ren ur flera olika perspektiv. Författaren och radioproducenten Lis Asklunds sam-
ling är ett exempel på hur ett sådant synliggörande kan se ut. I förteckningen be-
skrivs hennes liv och familjeförhållanden utförligt vilket ger en större förståelse 
för hennes journalistiska verksamhet. Hon hade en syster som tog livet av sig i 
unga år och föräldrar som ställde väldigt höga krav på sina barn. Lis flydde undan 
dessa krav och utbildade sig till sjuksköterska och kurator för att kunna hjälpa 
andra människor. Detta kom sedan att prägla hennes journalistiska verksamhet då 
hon bland annat skrev artiklar där hon förde de äldre och psykiskt sjukas talan.164 
Den privata kontext som Lis Asklunds yrkesliv placeras i ger således en större 
förståelse för hennes journalistiska gärning. Dock finns det inte alltid så mycket 
information om arkivbildaren i arkivmaterialet vilket gör att arkivarien som ord-
nar arkivet lämnas med uppgiften att söka kompletterande information. Den tidi-
gare pressarkivarien anser att arkivarier har stora möjligheter att lyfta fram och 
synliggöra kvinnor i arkivmaterial.165 Mason och Zanish-Belcher talar om ett hol-
istiskt grepp i arkivens beskrivning där både kvinnors familjeliv och yrkesliv åter-
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ges. De menar att detta grepp kan lyfta den kvinnliga arkivbildarens prestationer 
ytterligare då det visar på en övergripande bild av hennes livsgärning.166 Detta kan 
även förstås som ett uttryck för den aktiva och tolkande roll som postmoderna 
arkivteoretiker likt Schwartz och Cook menar att arkivarier bör anamma. De me-
nar att tolkandet av arkivhandlingar aldrig är objektiva processer och inte heller 
det arkivmaterial som tolkas.167 Det holistiska grepp som kan observeras i förteck-
ningen till Lis Asklund samling kan förstås som ett uttryck för denna medvetande 
och tolkande roll, det är även något som resulterar i ett vidare synliggörande av 
hennes journalistgärning. 

 
 

                                                
166 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 356. 
167 Schwartz & Cook (2002a), s. 182. 



 49 

Tillgängliggörande 

I detta avsnitt diskuteras min tredje och sista forskningsfråga om hur hanterandet 
av kvinnors arkivmaterial påverkat dess tillgänglighet och sökbarhet.  

Sökingångar till kvinnor i Sveriges Pressarkiv 
Hur sökvägar in till arkivmaterial konstrueras är av vikt för att det ska gå att hitta 
den information som eftersöks. Tillgängliggörandet som praktik kan således besk-
rivas som grundläggande inom arkivverksamheter. Schwartz och Cook menar att 
tillgängliggörandet av arkivhandlingar innebär ett tolkande av materialet och av 
den historia de representerar.168 För att de sökvägar som skapas ska bli så använd-
bara som möjligt krävs således en tolkningsprocess av arkivmaterialet där innehål-
let reflekteras i de sökmedel som används. I Sveriges Pressarkiv finns det två sök-
vägar in till personarkiven. Det går dels att använda sig av databassystemet Nat-
ionell Arkivdatabas (NAD) som är tillgänglig via internet och dels av arkivför-
teckningar i pappersformat i Riksarkivet Mariebergs forskarexpedition. De ana-
loga förteckningarna finns samlade i ett tiotal pärmar där man söker på personens 
efternamn. När denna sökväg används underlättar det om man vet vad man söker 
efter, men sökområdet är begränsat endast till arkiven i Sveriges Pressarkiv. Sök-
ningar i NAD, som är en rikstäckande sökfunktion där flera arkivinstitutioner in-
går, erbjuder däremot ett vidare sökområde vilket inte går att begränsa till endast 
Sveriges Pressarkiv. Sökvägarnas olika egenskaper gör att de med fördel kan an-
vändas tillsammans för att underlätta sökarbetet. Schwartz och Cook menar att det 
inte finns några rätta svar för hur arkivverksamhetens praktiker ska utföras, och 
att det viktigaste är att arkivarier är självmedvetna och transparanta i sitt yrkesut-
övande. Vidare menar de att arkivarier bör dokumentera vilka kriterier som styrt 
hanteringen av arkivmaterialet inom arkivverksamhetens olika praktiker.169 När 
det kommer till tillgängliggörandet som praktik kan sådana dokumentationer bidra 
till en ökad medvetenhet om de val som görs och hur de påverkar sökingångarna 

                                                
168 Schwartz & Cook (2002b), s. 14. 
169 Schwartz & Cook (2002a), s. 183. 
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till arkivmaterialet. Detta är även en bra utgångspunkt för att implementera en 
genusmedvetenhet i hur kvinnors arkivmaterial tillgängliggörs. 

I en sökning på Anna von Zweigbergk i NAD går det går att observera en 
skillnad i tillgängliggörandet av män och kvinnor. Anna von Zweigbergk är ett 
exempel på en av arkivens dolda kvinnor. För att hitta till hennes handlingar krävs 
ett besök på Riksarkivet Marieberg i Stockholm. Som tidigare nämnts finns Annas 
handlingar i maken Otto von Zweigbergks arkiv och förteckningen till hans per-
sonarkiv finns inte tillgänglig i NAD, vilket många av Pressarkivets andra person-
arkiv gör. Detta gör att Annas namn inte blir sökbart i NAD eftersom det endast 
anges som en serierubrik i förteckningen. Eftersom arkivet tillhör Otto och be-
tecknas med endast hans namn saknas sökväg in till Annas handlingar. Det är 
först på plats i Riksarkivet som det går att hitta Anna von Zweigbergks namn då 
man söker manuellt i förteckningspärmarna. Här syns genussystemets både isär-
hållande och hierarkiska logiker som ordnar kön och utgör ett nätverk av före-
ställningar om både manligt och kvinnligt.170 Sökingångarna till Annas och Ottos 
arkivhandlingar särskiljs och Annas arkivhandlingar blir i sammanhanget dolda. 
En del av problematiken här ligger även i tillgängligheten rörande Otto von 
Zweigbergks arkiv vilket leder till att Annas arkivhandlingar ytterligare osynlig-
görs. Louise Lönnroth menar att arkivens sökmedel sällan har utarbetats utifrån ett 
genusperspektiv och att detta är något som borde diskuteras i större utsträck-
ning.171 Sökingången till Anna von Zweigbergks arkivhandlingar visar på just 
denna problematik. Anna Nordenstam pekar även på den komplexitet som arkiv-
världen karaktäriseras av. Det är inte helt lätt att som forskare eller glad amatör 
använda sig av arkiven. En av anledningarna till svårigheterna att navigera i arki-
vens värld är bristen på ett heltäckande söksystem.172 Dels handlar det om att det 
inte finns ett enskilt söksystem som inkluderar alla arkiv och dels handlar det om 
att den information som anges i söksystemen är långt ifrån komplett. 

 Vid en sökning i NAD går det att välja funktionen fler sökalternativ för att 
tydligare ringa in det som eftersöks. Eftersom Sveriges Pressarkiv inte har en 
självständig status får Riksarkivet väljas som förvarande institution. Som huvud-
kategori går det sedan att välja Person (släkt/samlare) vilket begränsar sökningen 
till person- och släktarkiv. Det finns även möjlighet att välja kategori där bland 
annat adel, kungliga, student, författare, politiker och övriga yrken kan väljas som 
ämnesord.173 Något som däremot inte är synligt i sökfältet är genusperspektivet, 
om man söker specifikt efter manliga eller kvinnliga arkivbildare går detta inte att 
välja. Under ett seminarium och genus och digitalisering i arkiv talade man om 
svårigheten med att implementera genus i arkivens sökfunktioner då själva genus-

                                                
170 Hirdman (1988), s. 51. 
171 Lönnroth (2005), s. 66. 
172 Nordenstam (2008), s. 21. 
173 Riksarkivet > NAD [2017-04-11]. 
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begreppet kan tolkas på så olika sätt. Dock menade man att man kunde arbeta med 
genusrelaterade ämnesord i sökfunktionerna.174 För att skapa sökingångar för både 
manliga och kvinnliga arkivbildare i Sveriges Pressarkiv skulle ett tillägg med 
genusrelaterade ämnesord kunna infogas i sökfunktionen. En sådan åtgärd skulle 
även ifrågasätta den manliga normens primat som Hirdman talar om. Hon menar 
att den manliga normen blir ifrågasatt i situationer då genussystemets isärhållande 
logiker är försvagade.175 Genom att synliggöra både män och kvinnor i sökproces-
sen ges genusperspektivet utrymme vilket motverkar att den manliga normen blir 
styrande i tillgängliggörandets praktik. 

Digitalt tillgängliggörande 
Digitalt tillgängliggörande av arkivmaterial har flera aspekter. Dels handlar det 
om att göra sökmedel som förteckningar digitalt tillgängliga där relevant metadata 
anges för att underlätta eftersökningar av material, och dels handlar det om att 
digitalisera arkivhandlingarna i sig och göra dem tillgängliga för användaren via 
exempelvis PDF-filer eller andra lämpliga format. Det digitala tillgängliggörande 
som diskuteras här handlar i första hand om det förstnämnda eftersom det ofta är 
en av de bakomliggande orsaker till att kvinnors arkivhandlingar osynliggörs och 
att det därför går att tala om arkivens dolda kvinnor. 

NAD är som tidigare nämnt det digitala sökverktyg som utgör en av sökin-
gångarna till Sveriges Pressarkiv. Mason och Zanish-Belcher menar att sökverk-
tyg på internet är värdefulla resurser då de når en bred skala användare och att 
detta bidrar till att öka arkivmaterials tillgänglighet. Människor som kanske aldrig 
skulle besöka ett arkiv eller inte har möjlighet att ta sig dit kan via digitala sökvä-
gar ta del av arkivmaterial.176 Den nuvarande ansvariga för Pressarkivet anser att 
det är positivt att arkivmaterial digitaliseras då det innebär att det kan spridas vil-
ket ökar tillgängligheten. Dock menar hon att det borde finnas mer tid och pengar 
för att tillgängliggöra material ur Pressarkivet i NAD men att dessa resurser inte 
alltid finns.177 Mason och Zanish-Belcher poängterar att sökverktyg på internet 
demokratiserar interaktionen mellan användare och arkiv och att det gör arkiv mer 
transparenta. Arkivmaterials tillgänglighet kan även öka på en så kallad makro-
nivå då databaser kan kopplas ihop med varandra och länka vidare till andra arkiv 
och samlingar som kan vara av intresse.178 Detta är en möjlighet som kan öka syn-
ligheten för kvinnors arkivmaterial. När det gäller Sveriges Pressarkiv sker sådana 

                                                
174 Lönnroth (2005), s. 66. 
175 Hirdman (1988), s. 57. 
176 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 354. 
177 Mejlintervju med nuvarande ansvarig för Pressarkivet (2017-04-25). 
178 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 355. 
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länkningar vid sökningar i NAD, dock kan denna makronivå både vara till nytta 
men även förvirra. En sökning på Agnes Lindhagen i NAD kan visa på denna 
förvirrande aspekt av makronivån. Sökningen ger sju träffar varav fyra leder till 
Agnes Lindhagens samling i Pressarkivet och de övriga till Hermelinska släktför-
eningens arkiv samt Nationalmuseums biograficasamling. De sista sökträffarna 
hänvisar till efternamnet Lindhagen men är utan koppling till Agnes Lindhagen.179 
Effekterna av den makronivå som sökningarna i NAD ligger på blir således att en 
sökning kan ge många träffar som inte alla är relevanta.  

En sökning på Anna von Zweigbergk i NAD belyser en annan problematik av 
makronivån då denna inte leder till Pressarkivet, men däremot till hennes andra 
personarkiv som finns bevarat på Lunds universitetsbibliotek.180 Denna samling 
kompletterar Annas arkivmaterial i Pressarkivet och synliggör ett bredare spekt-
rum av hennes journalistgärning, samtidigt som hennes arkivmaterial i Pressarki-
vet blir dolt för användaren. Schwartz och Cook menar att en stor del av den mo-
derna arkivteorin fokuserar på tekniska frågor, exempelvis hur databaser bör kon-
strueras, och inte så mycket på de kunskaper som behövs för att fylla databaserna 
med innehåll eller på de subjektiva tolkningsprocesser som sker när detta utförs. 
Vidare menar dem att teknik aldrig är objektiv eller neutral och att arkivariepro-
fessionen därför bör erkänna de subjektiva processer som, enligt postmoderna 
arkivteorin, tekniska sökverktyg och standarder skapas och hanteras i.181 Med en 
förståelse för digitala sökverktyg och databassystem som något kopplat till den 
makt som Schwartz och Cook belyser, makt att både inkludera och exkludera, 
finns förutsättningar för det digitala tillgängliggörandet att synliggöra kvinnor och 
andra underrepresenterade grupper i arkiv. Med en utökad registrering av Anna 
von Zweigbergks post i NAD finns möjligheten att skapa en digital sökväg in till 
hennes arkivhandlingar i Sveriges Pressarkiv. 

Digitala arkivförteckningar som är utförligt utformade kan bidra till att syn-
liggöra kvinnliga arkivbildare. Kvinnor kan ofta ha verkat under olika efternamn 
som gifta och ogifta och genom att ange samtliga efternamn som kvinnan burit 
under sin livstid skapas flera sökvägar in till arkivmaterialet. I konstnären, journa-
listen och författaren Lili Christensons arkivförteckning finns de alternativa efter-
namnen Bécassine och de Faramond angivna som sökord. Under sin livstid var 
Lili mest känd under efternamnet de Faramond vilket hon bar som gift. Efternam-
net Christensen kom från hennes far som var en välkänd konstkännare i Stock-
holm.182 Kvinnliga arkivbildare i Pressarkivet som bytt efternamn har registrerats i 
så lång utsträckning som möjligt och i de fall då anhöriga önskat har arkivet för-

                                                
179 Riksarkivet > NAD > Agnes Lindhagen [2017-04-03]. 
180 Riksarkivet > NAD > Anna von Zweigbergk [2017-04-03]. 
181 Schwartz & Cook (2002a), s. 175, s. 176. 
182 Arkivförteckning, Lili Christensons arkiv. 
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tecknats med kvinnans namn som ogift, detta var fallet med Lilis arkiv.183 Att regi-
strera en kvinnlig arkivbildares samtliga efternamn i sökfunktionen synliggör alla 
delar av hennes liv då det kan finnas arkivhandlingar knutna till samtliga av hen-
nes efternamn. Beskrivningar av arkivmaterial innebär inte en statisk registrering 
av metadata, tvärtom är det en praktik som handlar om värderingar där de val som 
görs konstruerar arkivhandlingarnas kontext och hur denna presenteras.184 Detta 
visar på arkivariens makt och möjlighet att via skapandet av utförliga sökvägar 
synliggöra kvinnors arkivmaterial. 

Det finns även kvinnor i Sveriges Pressarkiv som skrev under pseudonym. 
Journalisten Synnöve Bellander använde sig av flera olika pseudonymer under sin 
journalistkarriär. När hon var redaktör för Idag-sidan på Svenska Dagbladet skrev 
hon om samhällsfrågor under pseudonymerna Portia eller Bell och under namnen 
Tony och Brass skrev hon artiklar om bland annat inredning, mode och mat.185 
Dessa pseudonymer är angivna i beskrivningen till Synnöves personarkiv men är 
inte registrerade som alternativa sökord vilket begränsar sökingången till hennes 
arkivhandlingar något. Journalisten och chefredaktören Eva Hökerberg skrev un-
der sin journalistkarriär under pseudonymerna E.N, Ebe, Moira och E.H. 186 Dessa 
är alla angivna som alternativa sökord i hennes post i NAD, en sökning på exem-
pelvis ”Moira” i NAD leder således till Eva Hökerbergs arkiv. Detta kan återigen 
förstås som den relation mellan passiv och aktiv arkivpraktik som Ridener talar 
om. Inom det ifrågasättande paradigmet inom arkivteorin kan arkiv förstås som ett 
uttryck för arkivariernas tolkningar och synsätt.187 I beskrivningarna i NAD syns 
arkivariens aktiva roll i tillgängliggörandet av arkivmaterial och även den subjek-
tiva aspekten där tolkningen av materialet påverkar hur det beskrivs och presente-
ras. 

För närvarande är alla förteckningar i Sveriges Pressarkiv inte tillgängliga di-
gitalt i NAD. Främst handlar det om äldre arkivförteckningar där endast en del 
finns sökbara men där innehållet i dem inte är tillgängligt. Nuvarande ansvarig för 
Pressarkivet anger att digitalisering självfallet är en ambition i hennes arbete, men 
att det är hon som ensam ansvarar för Sveriges Pressarkiv. Hon uppger även att 
det inte finns någon konkret plan på när de arkivförteckningar som ännu inte är 
sökbara ska registreras i NAD.188 Arkivmaterialets tillgänglighet handlar således 
om tid och resurser. Schwartz och Cook menar att en av flera aspekter som påver-
kar hur marginaliserade grupper synliggörs i arkiv är de resurser som institutioner 
har möjlighet att lägga på hantering av samlingarna.189 
                                                
183 Melander (2010), s. 267. 
184 Schwartz & Cook (2002a), s. 180. 
185 Arkivförteckning, Synnöve Bellanders arkiv. 
186 Arkivförteckning, Eva Hökerbergs arkiv. 
187 Ridener (2009), s. 151. 
188 Mejlintervju med nuvarande ansvarig för Sveriges Pressarkiv (2017-03-15). 
189 Schwartz & Cook (2002b), s. 17. 
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Svensk Presshistorisk Förening 
Ett annat typ av tillgängliggörande som inte är en del av arkivverksamhetens prak-
tiker men ändå intressant att belysa sker genom Svensk Presshistorisk Förenings 
arbete. Föreningen har sina rötter i grundandet av det som idag är Sveriges 
Pressarkiv och är fortfarande mycket engagerad i den verksamhet som rör arkiv-
samlingarna. Som tidigare nämnt var den tidigare pressarkivarien redaktör för 
Presshistorisk årsbok under ett tiotal år. Som redaktör kunde hon bestämma rela-
tivt självständigt över årsbokens innehåll och var då mån om att skriva om Press-
arkivets kvinnor. Det ingick i årsbokens uppdrag att uppmärksamma innehållet i 
Sveriges Pressarkiv och hon minns att hon skrev en artikel om något pressarkiv i 
nästan varje årgång.190 Detta är ett exempel på hur man kan belysa genusperspek-
tiv i arkiv. Som Schwartz och Cook menar har arkiv under en längre tid samlats in 
efter patriarkala principer som lett till att de med makt givits röster till förmån för 
samhällets marginaliserade grupper.191 Detta har lett till att vi idag har arkiv som i 
vissa fall ger en något skev avspegling av samhället. Att skapa nya vägar in till 
underrepresenterade gruppers arkivmaterial bidrar till att utjämna denna skevhet. 

En av de aktiva i Svensk Presshistorisk Förening berättar att föreningen stöd-
jer arbetet med Pressarkivets samlingar bland annat genom att anordna seminarier 
och möten med fokus på arkivmaterialets innehåll. De har även utformat en bro-
schyr om de olika arkivbildarna som de delar ut i olika publika sammanhang, ex-
empelvis på bokmässan i Göteborg. Vidare menar hon också att artiklarna i Press-
historisk årsbok utgör tillfällen att berätta och visa på smakprov på innehållet i 
arkiven. Årsboken levereras till de institutioner som har pliktleverans och det är 
även flera folkbibliotek som prenumererar på dem. Just nu pågår arbete med att 
scanna in äldre årgångar och göra dem tillgängliga via föreningens webbplats.192 
Pressarkivets särskilda bakgrund i en förening som fortfarande är verksam och 
engagerad i arkivverksamheten kan således beskrivas som en betydande aspekt 
och tillgång i tillgängliggörandet av samlingarna. Denna typ av tillgängliggörande 
kan användas för att synliggöra marginaliserade grupper i arkiv och inte bara låta 
röster från de som redan besitter makt i samhället att höras.193 

 
 

 

                                                
190 Transkribering av intervju med tidigare pressarkivarie (2017-02-27). 
191 Schwartz & Cook (2002b), s. 16. 
192 Telefonintervju med aktiv i Svensk Presshistorisk Förening (2017-03-17). 
193 Schwartz & Cook (2002b), s. 17. 
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Slutdiskussion 

Denna uppsats syfte var att undersöka hur kvinnors arkivmaterial hanterats i Sve-
riges Pressarkiv genom arkivverksamhetens följande praktiker: förvärv och in-
samling, ordnande och förtecknande samt tillgängliggörande. Studien utfördes 
utifrån följande frågeställningar: 

 
 
•   Hur har kvinnors arkivmaterial hanterats i förvärv- och insamlingsprakti-

ken? 
 

•   Hur har kvinnors arkivmaterial hanterats i ordnings- och förteckning-
spraktiken? 

 
•   Hur har hanteringen av kvinnors arkivmaterial påverkat dess tillgänglighet 

och sökbarhet? 
 

 
I studien användes fallstudien som forskningsmetod där textstudier, intervjuer och 
historisk bakgrund och kontext kombinerades i en triangulering. Det teoretiska 
ramverket utgjordes av genusteori samt intersektionella och arkivteoretiska per-
spektiv vilka användes för att studera om och hur arkivhanteringen påverkat hur 
kvinnors arkivmaterial blivit  synligt eller dolt i Sveriges Pressarkiv. Nedan kom-
mer uppsatsens slutsatser att diskuteras i relation till tidigare forskning och det 
teoretiska ramverket.  

Förvärv och insamling 
Frågeställningen som rör förvärv- och insamlingsprocessen handlade om hur 
kvinnors arkivmaterial hanterats inom denna praktik och hur detta kan ha påverkat 
kvinnliga arkivbildares representation i Sveriges Pressarkiv. Hirdmans genussy-
stem förklarar hur den manliga normen konstrueras genom två bärande logiker: ett 
isärhållande av kvinnligt och manligt och en hierarkisk ordning där mannen är 
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överordnad kvinnan.194 Jag menar att genussystemets logiker och den manliga 
normens primat tar sig uttryck på flera sätt i förvärv- och insamlingspraktiken. 
Dels i andelen kvinnliga arkivbildare som är relativt låg jämfört med andelen 
manliga, och dels i arkivens och arkivariernas föreställda objektivitet vilken kan 
leda till omedvetna handlingar där genussystemets logiker blir styrande i arkiv-
verksamhetens praktiker. 

Som framgick i den historiska bakgrunden och kontexten har kvinnliga jour-
nalister historiskt sett inte haft samma tillgång till arbetsmarknaden som de man-
liga. Jag menar att detta är något som även fått effekt på de kvinnliga arkivbildar-
nas representation i Pressarkivet. Här syns Hirdmans beskrivning av genusarbets-
delningen där genus bestämmer kvinnors respektive mäns arbetsuppgifter och 
domäner på arbetsmarknaden.195 Jag förstår andelen kvinnliga arkivbildare i Sve-
riges Pressarkiv som en effekt av genusarbetsdelningens verkan. Att kvinnor haft 
sämre möjligheter att verka som journalister har bidragit till att de inte skapat eller 
efterlämnat lika stora mängder arkivmaterial som manliga journalister. Genuskon-
traktet kan i viss mån även reglera i vilken utsträckning kvinnor ser sig själva som 
egna arkivbildare och lämnar sitt eget arkivmaterial till arkivinstitutioner. I Sveri-
ges Pressarkiv tar sig detta uttryck i kvinnors arkivmaterial som inkommit som en 
del i makens arkiv eller familjearkivet likt Anna von Zweigbergk och Rita Vindes 
arkivhandlingar. Det kan förstås som en osäkerhet inför det egna materialets värde 
vilket regleras av genussystemets bärande logiker. Genuskontraktets opererande 
är även synligt i den blygsamhet som Bogadóttir  beskriver att kvinnor kan ha 
inför sitt eget arkivmaterial. Hon menar att detta kan påverka mängden kvinnoar-
kiv som inkommer till arkivinstitutioner då kvinnor inte själva lämnar sitt material 
i så stor utsträckning.196 

Även om det går att se hur genussystemet och genuskontraktet påverkat ande-
len kvinnliga arkivbildare i Pressarkivet visar studien att antalet kvinnoarkiv har 
ökat. Detta förstår jag som en uttänjning av genuskontraktets ramar. Precis som 
Hirdman belyser kan den manliga normen försvagas när kvinnor träder in i någon 
av männens sfärer, detta leder i sin tur till att den manliga normen förflyttas till 
andra domäner.197 Kvinnliga journalisters successiva inträde i journalistvärlden 
kan förstås som en försvagning av den manliga normen som rått där vilket i sin tur 
ökat intresset att bevara även deras journalistgärningar.  

Att kvinnors arkivhandlingar inte samlas in och lyfts fram i större utsträck-
ning kan även förstås som en effekt av den föreställda objektivitet som har funnits 
och i viss mån fortfarande finns i arkivvärlden. Arkiven har setts som neutrala 
platser och arkivarier som väktare av framvuxna arkivbestånd. Problematiken 

                                                
194 Hirdman (1988), s. 52. 
195 Hirdman (2003), s. 66. 
196 Bogadóttir (2013), s. 71. 
197 Hirdman (1988), s. 58. 
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ligger i att denna objektivitet kan förhindra aktiva försök att genom särskilda ge-
nusinriktade strategier öka kvinnors representation i arkiv. För att kunna arbeta 
med genusperspektiv i verksamheter krävs medvetenhet i arkivverksamhetens 
samtliga praktiker. Precis som Mason och Zanish-Belcher lyfter fram så finns det 
potential för enskilda arkiv att utarbeta policydokument för att styra förvärv och 
insamling av arkivmaterial vilket kan fylla underrepresenterade gruppers luckor i 
arkivbestånden.198 Liknande policydokument med genusfokusering har saknats i 
Sveriges Pressarkiv vilket kan tolkas som en av anledningarna till de kvinnliga 
journalisternas underrepresentation genom historien. Dock tas aspekter som 
mångfald och genus  med i beräkningen när beslut om att ta emot ett arkiv fattas, 
men dessa riktlinjer finns inte utformade i något skriftligt policydokument. En-
skilda arkiv lyder inte under några lagar och förordningar och har relativt stora 
möjligheter att styra sina egna verksamheter. Ett skriftligt utarbetat policydoku-
ment där det definieras hur genusperspektiv kan infogas i insamlingspraktiken 
utgör en möjlighet att ytterligare synliggöra kvinnliga journalister i Sveriges 
Pressarkiv. Även om kvinnors representation i Pressarkivet var liten till en början 
har andelen kvinnliga arkivbildare ökat med åren vilket visar att enskilda arkivari-
ers intresse för kvinnors liv och erfarenheter kan bidra till att öka kvinnors synlig-
het i arkiv. 

Ordnande och förtecknande 
Min andra forskningsfråga handlade om hur kvinnors arkivmaterial hanterats i 
ordnings- och förteckningsarbetet som praktik. Som studien visar kan ordnings- 
och förteckningsarbetet ha betydelse för hur kvinnors arkivhandlingar både blir 
synliga och dolda i arkivbestånd. Om kvinnors arkivhandlingar ordnats i sina ma-
kars arkiv eller i andra samlingar utan att tilldelas sökingångar innebär detta ett 
osynliggörande, något som troligtvis grundar sig i omedvetna handlingar då arki-
varieprofessionen länge har sett sin yrkesroll som objektiv. Likt Ridener framhål-
ler har arkivteorins olika paradigm ständigt förhållit sig till spänningen mellan 
objektivitet och subjektivitet.199 I Sveriges Pressarkiv menar jag att  denna spän-
ning tar sig uttryck i hur kvinnors arkivmaterial har omförtecknats vid senare till-
fällen för att ytterligare lyfta fram och synliggöra de kvinnliga arkivbildarna. 
Dessa aktiva och medvetna handlingar kan även förstås som det ifrågasättande av 
tidigare arkivpraktik som postmodern arkivteori uppmanar till.  

Att hanteringen av kvinnors arkivmaterial i vissa fall resulterat i att kvinnor 
blivit dolda i Sveriges Pressarkiv går att förstå utifrån Hirdmans genussystem och 

                                                
198 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 348. 
199 Ridener (2009), s. 143. 
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genuskontraktsbegrepp. Den hierarkiska ordningsstrukturen av kön där mannen 
ses som norm tar sig bland annat uttryck i särskiljandet av paret von Zweigbergks 
arkivhandlingar där arkivet ordnas med mannen som utgångspunkt vilket osynlig-
gör kvinnan. Makarna Vindes arkiv belyser en annan del av problematiken då det 
gemensamma arkivet kan förstås som en effekt av genuskontraktets osynliga ope-
rerande. Trots att Rita Vinde hade en egen framgångsrik journalistkarriär såg hon 
inte sig själv som en enskild arkivbildare och hennes arkiv avslutades när maken 
dog. Det är således möjligt att genuskontraktet begränsat Ritas handlingsutrymme. 
När det gäller det intersektionella perspektivet är det främst klass som gått att ut-
läsa i det empiriska materialet. Hélène Türk-Simpsons chefsposition och Anna 
von Zweigbergks korrespondens med prominenta kulturpersoner kan tolkas som 
att kvinnorna befunnit sig i den övre samhällsklassen, dock verkar genus vara 
överordnad andra maktordningar då deras subjektspositioner inte har haft någon 
tydlig effekt på deras synliggörande i Pressarkivet.  

En viktig aspekt av min förståelse av begreppet dolda kvinnor, som även un-
derstöds av tidigare forskning, är att det pekar på det faktum att det finns bety-
dande mängder av kvinnors arkivmaterial i arkiv. Dock har arkivmaterialet i 
många fall blivit dolt på grund av manligt kodade normer i ordnings- och förteck-
ningspraktiken. Denna problematik kan kopplas till arkivhistoriens långa tradition 
av synen på arkiv som objektiva och neutrala platser. Ridener belyser den post-
moderna förståelsen av arkivarier som aktiva medskapare av arkiv och hur denna 
förståelse kan öppna upp för ett subjektivt handlande i arkivverksamheter.200 Med 
detta synsätt kan arkiv förstås som en plats där makt existerar, makt som kan an-
vändas för att synliggöra och lyfta fram kvinnor och andra underrepresenterade 
grupper. En postmodern förståelse av de maktrelationer som existerar i arkiv öpp-
nar således upp för förändring av invanda praktiker och möjligheter att införa nya 
perspektiv skapas. Dock handlar arkivhantering till stor del om tid och resurser, 
när detta saknas kan det få konsekvenser för arkivmaterialets hantering. 

Enligt den tidigare forskning som presenterats kan karaktären på kvinnors ar-
kivmaterial ofta beskrivas som personlig och privat, egenskaper som lett till att 
materialet inte ansetts som viktigt att bevara i samma utsträckning som mäns. Att 
kvinnors arkivmaterial blivit dolt på grund av detta menar jag grundar sig i stereo-
typa föreställningar om manligt och kvinnligt och genussystemets isärhållande 
och hierarkiska logiker där mannen ses som norm. Precis som Mason och Zanish-
Belcher menar är arkivmaterial av privat och personlig karaktär viktigt eftersom 
den lyfter upp kvinnors minnen och upplevelser och placerar dem i en vidare kon-
text.201 Men även om personliga dokument synliggör intressanta aspekter av kvin-
nors liv och har forskningspotential bör arkivhandlingar kopplade till deras yrkes-

                                                
200 Ridener (2009), s. 132. 
201 Mason & Zanish-Belcher (1999), s. 45. 
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liv få likvärdigt utrymme, annars skulle genussystemets bärande logiker cemente-
ras ytterligare. 

Precis som Schwartz och Cook poängterar utgör arkiv samhällets kollektiva 
minne och är en plats där identitetsskapande äger rum.202 Därför är det av vikt att 
arkivens innehåll även reflekterar hela samhället. Att via ordnandet och förteck-
nandet som praktik synliggöra grupper som är underrepresenterade i arkiv är ett 
sätt att uppnå en inkluderande arkivverksamhet.   

Tillgängliggörande 
Min tredje och sista forskningsfråga handlade om hur hanterandet av kvinnors 
arkivmaterial påverkat dess tillgänglighet och sökbarhet. Sökvägarna in till Sveri-
ges Pressarkiv utgörs av arkivförteckningar i pappersformat i Riksarkivets fors-
karexpedition samt av arkivdatabasen NAD. Att arkivmaterialet i Pressarkivet är 
sökbart i NAD är positivt för tillgängligheten då databasen även länkar till relate-
rande arkivmaterial i andra arkiv samt kan nås utanför det fysiska arkivets väggar, 
den främsta möjligheten till synliggörande av kvinnor i arkivmaterialet ligger så-
ledes i de digitala sökvägarna. Dock finns innehållet i alla personarkivens arkiv-
förteckningar inte registrerade i NAD vilket kan förstås som en begränsning i till-
gängligheten. Jag menar att man med genussystemets hierarkiska och isärhållande 
logiker kan skapa en förståelse för hur kvinnors arkivmaterial blivit dolt i arkiv. 
Genusstrukturens ordnande av kön kan ta sig uttryck i hur den manliga normen 
blir styrande i arkivverksamhetens praktiker. I tillgänglighetspraktiken sker detta 
när kvinnans arkivhandlingar blir dolda i makens arkiv, familjearkiv eller andra 
samlingar utan att sökvägar skapas till materialet. 

För att förbättra sökingångarna till kvinnors arkivmaterial bör det digitala till-
gängliggörandet av arkiv i databaser förstås som den subjektiva tolkningsprocess 
som Schwartz och Cook talar om. De menar att postmodern arkivteori kräver att 
arkivarieprofessionen inser sin subjektiva roll i arkivhanteringen och inte använ-
der tekniska standarder och system för att vidmakthålla en föreställd objektivi-
tet.203 Förståelsen för att beskrivning av arkivhandlingar i databaser inte är en ob-
jektiv praktik öppnar således upp för en medveten tolkning av materialet och för 
att kunna synliggöra det utifrån olika perspektiv. Att studera och tolka arkiv-
materialets innehåll utifrån ett genusperspektiv kan bidra till att ytterligare synlig-
göra kvinnor i arkivbestånden. På ett konkret plan kan detta betyda att identifiera 
kvinnor i arkivmaterialet och skapa sökvägar genom att synliggöra dessa i arkiv-
förteckningar och databaser. 

                                                
202 Schwartz & Cook (2002b), s. 2. 
203 Schwartz & Cook (2002a), s. 176. 
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En problematik som även tidigare forskning pekar på är att äldre arkivför-
teckningar ibland är bristfälligt utförda, detta är något som kan påverka arkiv-
materialets sökbarhet eftersom förteckningar används som sökmedel. Bristfälligt 
registrerade arkivförteckningar i NAD kan således påverka kvinnors synlighet. En 
stor del av problematiken ligger i att arkivinstitutioner inte alltid har den tid och 
de resurser som behövs för att komplettera beskrivningar och utöka information 
om äldre arkivmaterial i databaserna. Enligt den tidigare forskning som presente-
rats är en annan del av problematiken att digitalt tillgängliggörande sällan utförs 
utifrån genusperspektiv, och att databaser som exempelvis NAD saknar genusrela-
terade ämnes- och sökord. Hirdman talar om den manliga normens primat och 
menar att ju mer denna ifrågasätts ju mer försvagas den.204 Ett sådant ifrågasät-
tande av den manliga normens primat som, medvetet eller omedvetet, styrt arkiv-
verksamheters praktiker kan ske genom ett implementerande av genusrelaterade 
sökord. 

Att arbeta med synliggörande av kvinnor i tillgänglighetspraktiken kan ske på 
många sätt. Databaser kan vara komplexa system men erbjuder även, och kanske 
just därför, möjligheter att synliggöra arkivmaterial och arkivbildare ur flera olika 
perspektiv. Sveriges Pressarkiv har även en unik tillgång i Svensk Presshistorisk 
Förening vars verksamhet kan bidra till att sprida information om arkivbestånden 
och således förbättra arkivmaterialets tillgänglighet. När det gäller arkivinstitut-
ioner generellt kan arbete med utåtriktad verksamhet vara ett sätt att anlägga nya 
perspektiv på sina arkivsamlingar, där har utvecklingen av arkivpedagogik mycket 
att bidra med. Detta öppnar även upp för ABM-samverkan då bibliotek och mu-
seer länge har arbetat med tolkande och förmedlande av sina samlingar genom 
publik verksamhet. 

Avslutning 
Denna uppsats har utifrån ett genusteoretiskt och intersektionellt perspektiv stude-
rat hur kvinnors arkivmaterial hanterats i Sveriges Pressarkiv. Diskussionerna har 
förts inom en arkivteoretisk kontext där den postmoderna synen på arkiv och arki-
varieprofessionen varit central i analysen.  

Studien har belyst de generella problem som finns rörande genus i arkiv, men 
även de möjligheter som finns att genom en postmodern förståelse av arkiv och 
arkivverksamheter lyfta fram och synliggöra kvinnors arkivmaterial i arkivbe-
stånd. Sådana möjligheter utgörs exempelvis av att omförteckna äldre arkiv-
material, tillgängliggöra arkivförteckningar digitalt och komplettera den informat-
ion som är registrerad i system och databaser. Detta kräver självfallet både tid och 

                                                
204 Hirdman (1988), s. 57. 
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resurser av arkivinstitutioner, men ett implementerande av genusperspektiv i da-
gens arkivhantering bidrar till att framtidens arkiv blir mer genusbalanserade. 

Med utgångspunkt i denna uppsats är det möjligt att forska vidare på hur ge-
nusperspektiv kan användas i arkiv för att fortsätta att arbeta med problematiken 
kring arkivens dolda kvinnor. En intressant ingång vore att studera hur arkivarier 
ser på sin egen yrkesroll och hur de upplever sina möjligheter att själva styra ar-
kivhanteringen i det dagliga arbetet, och vidare hur de skulle kunna implementera 
en genusmedvetenhet på sina arbetsplatser. Denna studie har endast berört Sveri-
ges Pressarkiv som är ett enskilt arkiv inom Riksarkivet, det vore därför intressant 
att även studera hur separata kvinnoarkiv eller kvinnohistoriska samlingar arbetar 
med genus i sina arkivverksamheter för att se vad olika arkivinstitutioner har att 
lära av varandra. När det gäller ABM-fältet är ytterligare en intressant ingång att 
studera hur en ABM-institution arbetar med genus i sin verksamhet för att på så 
vis se vad arkiv, bibliotek och museer har att tillföra varandras verksamheter. 

Att det arkivvetenskapliga fältet intresserar sig för genusperspektiv och att ar-
kiv arbetar mer aktivt med genusfrågor i sina verksamheter har inte bara effekt på 
dokumentationen av kvinnors liv och erfarenheter och berättigande av deras plats 
i historien, det innebär även en förbättring av den infrastruktur som genusforsk-
ningen är i stort behov av. 

Förhoppningsvis har denna studie bidragit med en djupare förståelse för hur 
genussystemets strukturer har påverkat hur kvinnors arkivmaterial blivit synligt 
eller dolt i arkiv. Min förhoppning är även att denna uppsats ska inspirera och 
uppmana till fortsatta diskussioner om genus i arkiv. 

 



 62 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur kvinnors arkivmaterial hanterats i Sveriges 
Pressarkiv genom studiet av följande tre praktiker: förvärv och insamling, ord-
nande och förtecknande samt tillgängliggörande. Ett mer övergripande syfte var 
även att belysa den problematik som finns kopplad till genus i arkiv och lyfta fram 
de möjligheter som genusperspektiv ger när det gäller att lyfta fram dolda kvinnor 
i arkivsammanhang. 

Det teoretiska ramverket utgjordes av genusteori där Hirdmans genussystem 
och genuskontraktsbegrepp var stommen i analysen. Begreppen användes för att 
skapa en förståelse för de underliggande strukturer som ordnar kön och skapar ett 
isärhållande av man/manligt och kvinna/kvinnligt vilket reglerar könens skilda 
möjligheter och handlingsutrymmen och hur detta tagit sig uttryck i arkivverk-
samhetens praktiker. För att nyansera och fördjupa genusanalysen användes det 
intersektionella perspektivet där främst maktfaktorn klass utgjorde analytiskt 
verktyg för att förstå kvinnornas olika subjektspositioner. De arkivteoretiska ut-
gångspunkterna utgjorde en grund för att studera de olika praktikerna och skapa 
en förståelse för hur olika paradigm inom arkivteorin format synen på arkivverk-
samheten och arkivariens yrkesroll.  

Min slutsats är att kvinnors arkivmaterial i Sveriges Pressarkiv blivit både 
synliggjort och dolt genom de praktiker som studerats. Kvinnor hade länge sämre 
villkor än män att verka som journalister vilket reflekteras i kvinnliga journalisters 
representation i arkivet. Studien har visat hur den manliga normens primat och 
underliggande genusstrukturer i viss mån styrt arkivverksamheten genom omed-
vetna handlingar. Studien belyser även en generell problematik i arkivvärlden där 
kvinnors arkivhandlingar ibland blir dolda i sina makars arkiv eller ordnas i andra 
arkiv och samlingar där sökingångarna begränsar deras synlighet. Slutligen har 
denna uppsats förhoppningsvis lyft fram genusperspektivets möjligheter att syn-
liggöra kvinnor i arkiv. 

Viktigt att poängtera är det faktum att kvinnors arkivmaterial ibland blir dolt i 
arkivsamlingar kan bero på omedvetna handlingar, detta då arkivverksamheter har 
präglats, och i viss mån fortfarande präglas, av traditionella föreställningar om 
arkiv som neutrala platser och arkivarien som objektiv vårdare av samlingar. Det 
synliggörande av kvinnor som observerats i Sveriges Pressarkiv visar på den 
postmoderna förståelsen av arkivarien som medskapare av arkiv, denna förståelse 
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är en viktig utgångspunkt för att implementera genusperspektiv i arkivverksam-
heter.  
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