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Inledning
Bringing the hidden, the marginalized, the exiled, the “other” archive, into the mainstream,
allowing that archive to trouble conceptualizations of the “mainstream,” became powerful currents in transformation discourse.1

Genom att problematisera vår historia, vårt historiebruk och hur vi lär oss historia
kan vi gå utöver detta och inkluderar de som tidigare inte fått en roll i historien. Om
flera olika typer av historia belyses kan det även ge en bredare förståelse av vårt
gemensamma förflutna. Det är i detta stadium som arkiven, och arkivarierna, kommer in och gör materialet tillgängligt för forskare, lekmän eller andra intressenter.
Louise Lönnroth, en före detta landsarkivarie i Göteborg, beskriver hur det är
upp till forskaren att hitta skatten, materialet, men arkivarien skall stå till tjänst och
hjälpa till, men inte styra forskarens intresse eller tillgång till material.2 Detta synsätt gäller inte endast analoga arkiv, utan även bland digitala handlingar. Det blir
då till ett dilemma när arkiven, eller databaserna, presenteras för intressenter och
arkivarien skall försöka att inte leda dem allt för mycket. I en digital miljö sker detta
med hjälp av den metadata som registreras tillsammans med materialet. Det gäller
därför att vara noggrann och bred i sina beskrivningar. Om det är upp till arkivarien
att presentera ett välsorterat och lättillgängligt arkiv för forskaren att grotta ned sig
i, krävs det att arkivarien kan hantera och förstå olika sociala normer som riskerar
att forma hur vi sedan beskriver materialet genom metadata.
I fallet med handlingar, konst eller annat traditionellt analogt material tillkommer det många positiva forskningsmöjligheter. Genom att ett material finns tillgängligt digitalt når det ut till fler ögon som kan ta del av, tolka eller bli inspirerad
av det. Mycket av det material som idag finns tillgängligt digitalt är sådant som
annars inte hade varit tillgängligt för majoriteten av befolkningen. Detta i form av
obskyrt material som endast enstaka arkivarier vetat om dess existens eller handlingar som intressenter inte vetat om att de kunde ta del av. Genom att digitalisera,
och se till att metadata appliceras korrekt, kan materialet nå ut till en helt ny publik.
Det är däremot viktigt att påvisa att det krävs mycket mer arbete än att bara skanna
en handling och ladda upp den på nätet.
I denna uppsats kommer metadataanvändningen vid digitaliseringen av fotografier vara fokuset. För att göra studien unik kommer jag att applicera Hirdmans
teorier om genus och hennes idé om att en manlighetsnorm influerar vår vardag.
Med det begreppet menar hon idén om att samhället är utformat efter mannen som
en norm medan kvinnan anses vara avvikande från denna norm. Studien kommer
även grunda sig i Schwartz och Cooks teorier om maktutövning inom arkiv. Med
detta ämnar jag ge en nyanserad bild av materialen ur ett genus och maktperspektiv.
1
2

Harris (2002), s. 76-77.
Lönnroth (2005), s. 63.
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Bakgrund
När en potentiell användare studerar figur 1, vad ser de? Ett fotografi, men vad för
typ av fotografi? Vem tog bilden? Vem är kvinnan? När togs bilden? Vad finns,
utöver kvinnan på bilden? Vad är kontexten? Svaren på dessa frågor är information
Figur 1 – Annie Chapman 1869
som kan registreras i formen av metadata för
att göra bilden i fråga mer sökbar och därför
öka chansen att den kommer till användning.
När en användare studerar bilden applicerar hen även sina egna intressen på motivet. Letar användaren efter exempel på hur
kvinnomodet har förändrats, ser hen kvinnans dress och kan göra olika tolkningar
kring kvinnans identitet utifrån vad hon har
på sig, och hur hon ser ut. En sådan intressent kan troligen även lista ut ungefär när
bilden är tagen. Är användaren istället intresserad av sociala strukturer som kön eller
Titel: Annie Chapman 1869
klass kan även dessa läsas ut av motivet.
Originalbeskrivning: 1869 photograph
Det uppstår däremot problem när intresof Annie Chapman, a victim of Jack the
senter letar efter specifika studieobjekt men
Ripper
inte är medvetna om hur olika databaser funFoto från Wikimedia Commons
gerar, eller vilka typer av metadata som kan
Upphovsman: okänd
sökas fram i just denna databas. Det kan krävas att användaren ”lär känna” databasen innan hen kan använda den då många
sökmotorer ser olika ut.
Figur
För2-attVelocipede
återgå till| UnknownFigur
exemplet med1 figur 1 återfinnes denna bild inte vid en sökning
– Annie Chapman 1869
på ”kvinnokläder från mitten av 1800-talet” då bilden ej har sådan metadata registrerad i relation till bilden. Den kommer heller inte upp i samband med sökningar
på orden ”kvinnoporträtt”, ” kvinnohistoria” eller ”kvinna”, även om bilden i fråga
helt klart skulle kunna märkas upp med dessa metadata.
Vet användaren däremot om vem hon är, eller vet om hennes mördares ökända
öknamn, dyker istället många olika bilder upp på henne. Många grafiska bilder på
henne efter hennes död, men även detta porträtt.
Kvinnan i fråga är Annie Chapman och fotografiet togs 1869. 19 år innan hon
mördades av Jack the Ripper på Whitechapels bakgator i London. Då användaren
vet vem hon är kan hen söka reda på mer information, antingen i arkiven eller på
nätet, om henne eller hennes fall. Hela hennes identitet och liv är så sammansnärjt
med hennes död 1888. Personen som valt att lägga metadata till detta fotografi har

Titel: Annie Chapman 1869
Originalbeskrivning: 1869 photograph
of Annie Chapman, a victim of Jack the
Ripper
Foto från Wikimedia Commons
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helt förbisett de som kan tänkas vilja studera bilden ur ett annat perspektiv och endast fokuserat på hennes död eller hennes mördare.
Annie Chapmans eget liv och identitet anses, ur ett historiskt perspektiv, endast
vara av intresse för dem som vill studera hennes död. Därför återspeglas hon inte i
materialet som en kvinna, eller ens en person, utan istället som ett av Jack the Rippers offer. De som studerar kvinnor eller kvinnohistoria kommer troligen inte att
stöta på bilder på Chapman, då den metadata som finns kopplat till hennes bilder
inte är ämnade för sådana sökningar.
Vad händer då om subjektet inte kan
kopplas till en känd händelse eller plats? Fi- Figur 2- Velocipede | Unknown
gur 2 har ingen registrerad fotograf eller namn
på subjektet. Istället beskrivs han som ” a man
with funny moustaches and a velocipede, on
the occasion of carnival”.
Då mannen inte har ett eget namn får han
istället titeln ”man” som gör honom sökbar
utifrån en sökning på män. Det uppstår däremot problem om användaren vill gå vidare
med sökningen. Då mannen inte har ett namn,
eller annan identifikation, är han anonym och
därför svår att gå vidare med.
Den okände mannen och Chapmans fotografier kommer med olika nivåer av metadata.
Även om den information som finns i
samband med Chapmans fotografi är minimal
kan hon identifieras, till skillnad från mannen
i figur 2. Genom att registrera sökord, ämnesord, taggar eller annan metadata till fotografier, handlingar eller andra dokument ökar Orginaltitel: Velocipede | Unknown
sökbarheten och gör det lättare att hitta mer, Originalbeskrivning: A man with funny
moustaches and a velocipede, on the occaför användaren, relevant information.
sion of carnival
För att hitta vissa typer av bilder krävs
Foto från Europeana
ofta att man vet vilka ord man ska söka på,
Fotograf: Okänd
men även vilka ord man bör undvika, som exempelvis tempusvariationer eller böjningar av
ord. Dessa tenderar även att skilja sig från databas till databas vilket försvårar för användare som söker efter marginaliserade
grupper i digitaliserade arkivmiljöer. Kvinnor tenderar att försvinna i ett hav av
bilder, eller andra typer av handlingar, om män.

A man with funny moustaches and a velocipede, on the occasion of carnival
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Syfte
Digitalisering av analoga handlingar och dokument kommer med olika typer av
ställningstagande och tolkningar av materialet. Det görs aktiva beslut och bedömningar vid applicering av metadata på handlingar som i sin tur påvisar vad som
anses vara relevant för institutionen samt eventuella användare. Detta kan ställa till
problem ju längre från producenten digitaliseraren kommer, och information riskerar att falla bort. Ibland är det inte självklart vad en bild, eller en text, handlar om
och personen som arbetat med metadata måste då göra en tolkning. Detta är en form
av maktutövning oberoende på om personen i fråga ser det som det eller inte.
Syftet med denna studie är att belysa hur applicering av metadata ser ut, om
subjektets kön influerar den typ av metadata som presenteras samt se om detta påverkar materialets sökbarhet eller inte. För att genomföra detta kommer jag att använda mig av genusteori samt en postmodernistisk syn på arkivteori och kommer
att studera två svenska bilddatabaser, Kringla och Stockholms Stad – Digitala stadsmuseum. Genom att applicera genus på denna studie ämnar jag att se hur metadata
appliceras på fotografier som avbildar kvinnor och män, och se om det skiljer sig
åt.

Frågeställning:
För att kunna besvara mitt syfte kommer jag att använda mig av två frågeställningar
för att komma åt grunden till mitt syfte. Dessa är:
Hur ser den metadata, som är relaterad till genus, ut vid applicering på bilder i de två databaserna?
Denna fråga ämnar beskriva hur webbplatserna ser ut, hur de fungerar och hur
metadata ser ut i relation till de söktermer jag kommer att använda mig av. Detta
för att ge läsaren, men även mig själv, en överblick på hur det ser ut för att sedan
gå vidare med studien. Genom att kartlägga den metadata som läggs till på bilder
av män och kvinnor i dessa databaser kan vi utläsa eventuella mönster. Till detta
kommer jag att lägga ett genus- och maktperspektiv.
Kan någon form av manlighetsnorm utskiljas i den metadata som applicerats
på bilder av män och kvinnor?
Med denna fråga ämnar jag att försöka identifiera om Yvonne Hirdmans idé
om en så kallad manlighetsnorm syns i materialet. Hirdmans teori utgår ifrån att
män är normen i vårt samhälle och att kvinnor är avvikande ifrån denna norm. Genom att studera materialet ur ett sådant perspektiv ämnar jag att se om det finns en
större skillnad i hur män och kvinnor beskrivs i metadata.

10

Begrepp
För att kunna förstå stora delar av denna text är det viktigt att ha en grundläggande
förståelse av de olika termer och begrepp som kommer att användas. Därför väljer
jag att inkludera en kortare begreppsbeskrivning av de ord jag kommer att använda
mig av. Detta även för att ge läsaren en förståelse av hur jag kommer att använda
dessa ord i studien. Då databaserna Kringla och Stockholms digitala stadsmuseums
användning av dessa ord skiljer sig från vedertagna definitioner, samt varandra,
kommer jag att hålla mig till de jag skriver om här.

Metadata
Data is stuff. It is raw, unprocessed, possibly even untouched by human hands, unviewd [sic]
by human eyes, un-thought-about by human minds.3

För att förstå begreppet metadata krävs en förståelse av vad ”data” är. I vardagen
används begreppet data som en synonym för information eller fakta, alltså något
som vi kan ta lärdom av. Jeffrey Pomerantz beskriver istället data som, vad vi annars kallar för, rådata. Data som utan förkunskap eller andra kunskaper är omöjlig
att förstå eller använda. Genom att göra denna distinktion separerar han hur vi ofta
ser på data. Exempelvis brukar man i vanliga fall anse att en bok är fylld med data
men enligt detta synsätt är fakta i böcker information snarare än data. Om du förstår
innehållet i boken det vill säga. Är boken däremot skrivet på ett språk som läsaren
inte förstår är den istället fylld med data. I rätt händer är data alltså potentiell information.4
Metadata brukar oftast beskrivas som data om data, eller ”beyond data” Begreppet kan förstås som den information som beskriver, förklarar eller på annat vis
gör det lättare att hitta och förstå data. En stor skillnad mellan data och metadata är
att data kan existera utan metadata men metadata kan inte existera utan data. Det
går inte att beskriva något som inte finns.
Om data är den potentiella information som finns i en bok är metadata de kategorier, eller rubriker, som katalogiseras på ett biblioteks webbplats för att öka sökbarheten. Exempel på dessa är ”författare”, ”titel”, ”omfång”, ”genre” o.s.v. Bland

3
4

Pomerantz (2015), s.21
Ibid.
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de ovannämnda exemplen på metadata står ”genre” ut då det oftast kan vara subjektivt. Generellt sett brukar inte författarens namn eller titel på en bok förändras,
men en boks teman och genre kan ofta diskuteras och alla läsare håller inte alltid
med om vad boken egentligen handlar om.5 Tar man detta argument längre kan man
även diskutera, till exempel, vad en bild egentligen handlar om? För att veta svaret
på sådana frågor behöver vi information som inte alltid finns i objektet själv utan
istället finns separat i form av metadata.
I dag finns det flera olika metadatastandarder som används för att strukturera
material. Genom att använda en viss standard ser man till att samma typ av information registreras för varje post. Några av dessa är Dublin Core (DC), Metadata
Encoding and Transmission Standards (METS) och PREservation Metadata: Implantation Strategies (PREMIS).6
För att göra material sökbart och enhetligt används ofta en metadatastandard.
Det tillför en struktur för hur information skall registreras så att det ser enhetligt ut
och för att se till att relevant information registreras. När en metadatastandard väljs,
tas ett beslut om vilken information som anses vara viktigast för just den institutionen.

Taggar
Taggar läggs ofta till antingen av användare eller av uppladdaren beroende på hur
databasen är uppbyggd och vad dess syfte är. Figur 3 är ett exempel på hur taggar
kan vara utformade. I detta fall kallas de för ”subject” då de återspeglar bildens
ämne. Dessa omfattas inte av metadatastandarder på samma vis som annan metadata och riskerar därför att vara subjektiva. Exemplet är taget ur databasen Europeana, som är mycket större än både Kringla och Stockholms digitala stadsmuseum.

Figur 3- Taggar

Exempel på taggar från Europeanas webbplats.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-18

Ofta inkluderar sökmotorn både taggar och annan metadata när en sökning genomFigur
4- det
SökordFigur
3- Taggar
förs.
När
finns taggar,
som i figur 3, kan man ofta trycka på det ord man är
5
6

Pomerantz (2015), s 23.
Alemu, Stevens (2015), s 4.
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Exempel på taggar från Europeanas webbplats.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-18

intresserad av och söka på andra poster som har samma tagg. Beroende på hur databasen fungerar lägger den antingen till den nya taggen på den existerande sökningen eller så börjar den om och gör en helt ny sökning med bara den nya taggen.
Det som skiljer en tagg från en annan typ av metadata är att det oftast innefattar
enstaka ord, eller fraser, som användaren sedan kan trycka på och gå vidare med.

Sökord
Allmänna sökord, eller ibland endast kallade sökord, refererar oftast till information
utöver registrerade metadata, alltså eventuella fritextfält där en beskrivning av
handlingen presenteras. Oftast är det på detta vis en vanlig sökning i, exempelvis,
Google går till. En sådan sökning söker inte endast på metadata utan även all den
information som registrerats i samband med en handling.7 Detta kan inkludera kommentarer som läggs till av användare eller länkar. Figur 4 innehåller en sökning jag
gjort i Europeanas bilddatabas där orden ”work” och ”woman” utgör sökorden. Jag
har själv skrivit in dem och de var inte förprogrammerade.

Figur 4- Sökord

Exempel på sökord från Europeanas webbplats.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-18

Vissa sökmotorer ger alternativet att göra en avancerad sökning där man kan specificera sökningen lite noggrannare. Där finns oftast fält för olika typer av metadata
att välja mellan. Exempel på dessa kategorier är om man vet vad handlingens titel
är, när den uppkom, vem som upprättade den o.s.v. Det kan göra sökningen lättare
om man har tillgång till sådan information. I denna studie har jag valt att inte göra
avancerade sökningar utan endast använda mig av fritextsökningar.
Vad som gör ett sökord speciellt är alltså att det är användaren själv som skriver
in dem. De orden användaren söker på är sökorden.

7

Hedman (2000), s.20.
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Ämnesord
Ämnesord är den typ av metadata man söker på när användaren har ett övergripande
tema i åtanke, istället för en specifik typ av handling. Exempelvis, en användare vill
veta mer om det politiska klimatet i USA och söker därför efter ”USA” och ”Politik”, inte för att sökaren vet exakt vilken text de vill hitta, utan för att hen vill ta del
av så mycket information
som möjligt.8 Thomas Hedman specificerar begreppet
Figur 5- Ämnesord
ämnesord och menar att termen representerar antingen
en kunskapsgren eller ett fenomen.9 Ämnesord kan även
förstås som en övergripande
genre.
Figur 5 är ett exempel på
hur ämnesord kan se ut. Det
finns många olika sätt en databas kan presentera olika
ämnesord. I Europeanas fall
valde de att göra vissa av dem
till kategorier för att göra
sökningar inom dessa kategorier enklare. Om det ämnesord du letar efter inte falller in under någon av dessa
kategorier måste en manuell
sökning göras med hjälp av
taggar eller sökord.
Exempel på ämnesord från Europeanas webbplats.
Skillnaden mellan ämnesord och sökord är att ämnesord
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-18
handlar om ett specifikt ämne
medan sökord kan vara vad
som helst. I vardagen används termerna ofta som synonymer, men i denna text görs en
klar distinktion i hur de används. Ämnesord är mer specifika i sin användning och
handlar om specifika ämnen. Politik, natur, krig, yrken, genus o.s.v.

8
9

Hedman (2000), s. 31.
Hedman (2000), s. 32.
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Träffar
Det är även viktigt att definiera ordet ”träffar”. I mina sökningar anser jag att alla
de resultat som kommer upp vid en sökning är en träff. Även i de fall där det inte
finns en digitaliserad bild men det finns en post fylld med metadata som beskriver
en bild som sedan troligen finns ute på en institution, anser jag att det är en träff.
Jag utgår ifrån denna definition då, i fallet med Kringla, mängden material är allt
för stort för att manuellt gå igenom alla de 2 miljoner träffar man får vid en sökning
på ordet ”man” för att sålla bort alla de poster som inte innehåller män, eller bilder.

Avgränsningar
Då studien riskerade att bli alldeles för stor för en masteruppsats valde jag att göra
flera olika avgränsningar längs vägen. Som jag nämnt innan undersökte jag endast
digitaliserat material. I fallet med analoga handlingar appliceras inte metadata på
samma vis men i vissa fall har även originaltexterna som hör samman med bilderna
förevigats i samband med digitaliseringen och publiceringen av materialet.
Jag valde även att endast studera två databaser: Kringla och Stockholms Digitala Stadsmuseum för att studien inte skulle bli alldeles för stor. Kringla innehåller
material från hela Sverige, och Stockholms Digitala Stadsmuseum fokuserar endast
på material från Stockholm, detta gav en bild av hur det kan skilja sig mellan en
stor och en liten databas.
För att göra studien mer konkret och genomförbar valde jag även att göra ännu
en avgränsning i mitt sökande. Jag valde att studera hur fotografier beskrivs, märks
upp och görs tillgängliga och valde då bort målningar. Detta då jag anser att målningar och fotografier kan skilja sig i den mån att en målning kan innehålla en fiktiv
person medan ett fotografiskt porträtt fortfarande innehåller en verklig individ.
Även om individens identitet inte kan kommas ihåg så bör personen ha haft ett
namn, yrke eller någon annan markör som beskrivit hen.
Även med dessa avgränsningar blir det för stort att manuellt gå igenom alla
bilder som dyker upp vid en sökning. I dagsläget får en sökning i Kringla på ordet
”kvinna” strax över 85 000 träffar. Därför behövde jag göra urval, eller stickprov, i
materialet för att få en så klar överblick som möjligt.
Då studien ämnar studera hur metadata har applicerats på bilder på män och
kvinnor anser jag att det är viktigt att påvisa att min studie tar grunden i ett cisnormativt antagande om kön. Alltså idén om att det endast skulle finnas två kön, det
manliga och kvinnliga.10 Min studie har inte möjligheten att inkorporera transidentiter eller andra könsuttryck eftersom dessa identiteter tyvärr inte presenteras i den
metadata som i dagsläget används i de två databaserna.
10

Limbido >Kompetensområden> Hetero- och Cisnormativitet

15

Material
Kringla
Kringla är en relativt stor databas vars uppdrag är att sammanställa flera svenska
museer, arkiv och andra institutioners material för att dessa sedan skall bli sökbara
och tillgängliga för allmänheten. Än så länge har 52 institutioner knutit sina samlingar till Kringla och deras material är därför sökbara på en och samma plats, snarare än 52 separata webbplatser.
Kringla förvaltas av Riksantikvarieämbetet som har ett regeringsuppdrag att
tillgängliggöra det svenska kulturarvet.11 De använder sig av K-samsök som hämtar
information från de databaser som är anslutna till systemet. En institution vars databas är kopplad till K-samsök får därför sitt material sökbart i Kringla, och om
informationen i originaldatabasen förändras ändras den även i Kringla. Den information som samlas in av K-samsök skickas även vidare och finns i Europeanas databas.12

Stockholms Digitala Stadsmuseum
Databasen är mycket mindre än Kringla och detta är ett genomtänkt val från min
sida. Jag ville ha två radikalt olika storlekar på databaserna för att se om det fanns
en skillnad på hur metadata såg ut. Stockholms digitala stadsmuseum är den databas
som är kopplat till Stockholms stadsmuseum och har därför ett snarlikt uppdrag.
Museet ämnar tillgängliggöra information och kunskap om Stockholms stad till besökaren.13
Stockholms digitala stadsmuseum är inte kopplat till K-samsök och dess samlingar finns därför inte i Kringla.
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Disposition
Målet med uppsatsens disposition är att se till att informationen som förmedlas görs
det på ett pedagogiskt och lättövergripligt sätt. Använd gärna denna för att hitta i
uppsatsens många beståndsdelar.
Det inledande kapitlet ämnar att kortfattat presentera ämnet och se till att läsaren har alla de beståndsdelar som krävs för att förstå texten. Detta inkluderar en
kortare bakgrund till studien. Även studiens syfte, frågeställningar samt en begreppsordlista återfinnes i uppsatsens inledning. För att ge läsaren en förståelse av
materialet finns det även en kortare beskrivning av de två databaser som studien
baseras på.
Efter detta kommer kapitlet vid namn Tidigare Forskning där en presentation
av liknande studier gjorda av andra forskare redovisas. Jag går även in lite djupare
på olika författare vars texter jag baserat stora delar av min studie på
I kapitlet Teori återfinnes en förklarande del där de teorier som tillämpas på
studien presenterat samt hur dessa sedan applicerats på materialet. De teorier som
använts var först och främst genusteori men även arkivteori med ett postmodernistiskt inflytande.
I kapitlet vid namn Metod finns en genomgång av hur studien mer konkret tog
form samt en förklaring om hur jag använt mig av både den kvalitativa och kvantitativa metoden. Även om den kvalitativa metoden har format min studie mer än den
kvantitativa. I detta kapitel presenteras även de olika söktermer som använts genomgående i studien, samt varför just dessa valts ut.
I nästa kapitel Presentation av webbplatserna finns det en ingående beskrivning av både webbplatserna men även databasernas funktioner och hur kapaciteten
hos dessa har format hur jag har utfört min studie. Jag valde även att separera problem med sökningar och statistik för att ge studien ett mer överskådligt utseende.
Detta kapitel är utformat på så vis för att besvara min första frågeställning: Hur ser
den metadata, som är relaterad till genus, ut vid applicering på bilder i de två
databaserna?
Det är i kapitlet efter detta, Analys, som jag besvarar på min andra frågeställning: Kan någon form av manlighetsnorm utskiljas i den metadata som applicerats på bilder av män och kvinnor?
En diskussion kring ämnet metadata och hur kön syns, eller inte syns, i hur
man har valt att beskriva bilder och dess subjekt utifrån ett könsperspektiv återfinns
i detta kapitel.
Efter detta kommer Slutdiskussions kapitlet där jag diskuterat hur mitt teorival
har influerat hur jag har sett på databaserna. Detta kapitel har jag valt att dela in i
olika stycken för att diskutera makt, metadata, språkbruk,standardisering av metadata samt ett kortare stycke där jag presenterar eventuell framtida forskning. I det
sista kapitlet återfinns en sammanfattning.
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Tidigare forskning
Det finns olika studier där genus överlappar med arkivstudier men genus i relation
till metadata är inte ett ämne som studerats i samma grad. Det är vanligare med
forskare som fokuserar på genus inom arkiv, genus inom konst och annan genusrelaterad forskning. Det är därför denna typ av litteratur utgör större delen av mitt
tidigare forsknings kapitel och det är denna typ av studier som min studie grundar
sig i. Tyvärr är litteratur angående digitalisering ofta avsedd att fungera som manualer eller inte alltid riktade mot humaniora.
År 2014 skrev två studenter vid namn Hanna Lindberg och Kajsa Nilsson Early
en liknande studie som de kallade ”Kvinnor ska veta sin plats i arkiven - En komparativ metadataanalys av kvinnors närvaro i historiska arkiv”. I denna studie valde
de att studera hur kvinnors närvaro i historiska arkiv är underrepresenterad och påvisa hur de kommit fram till detta. De valde att studera Riksarkivets NAD (nationell
arkivdatabas) och Kvinnsam (tidigare känd som kvinnohistoriska samlingarna vid
Göteborgs universitet) för att ta reda på vilka strategier som fanns för att synliggöra
kvinnor och andra marginaliserade grupper.
Lindberg och Nilsson Early kom fram till att det finns faktorer som gör det
svårare att forska om minoriteter i våra arkiv. De menar att dessa faktorer kan vara
systematiska eller vara en del i hur arkivarier utbildas.14 I fallet med analoga arkiv
döljs kvinnor i och med deras eventuella giftermål samt relationer till andra män,
som exempelvis deras fäder, får ta företräde före deras egna identiteter. Kvinnors
handlingar har historiskt inte sparats i ett eget personarkiv utan arkiverats in under
en manlig släktings handlingar.15 Om hon sedan gifter sig och byter namn så hänvisas det sällan i arkiven. Hon existerar på två, eller fler olika platser utan att det går
att leta reda på henne. Män har inte haft det problemet, deras handlingar har istället
alltid, i alla fall i vuxen ålder, samlats i ett eget arkiv och det har inte krävts några
speciella korshänvisningar.
Då Lindberg och Nilsson Early även studerat en digital databas, NAD, och tillfört ett historiskt perspektiv på deras studie använder jag mig av deras resonemang
och slutsatser för att diskutera min egen studie.
Utöver Lindberg och Nilsson Early har jag även använt mig av Joan Schwartz
och Terry Cook som är de mest kända forskarna på ämnet arkiv, minne och makt. I
deras artikel vid namn ”Archives, Records, and Power: The making of modern
memory” från 2002 i tidningen Archival Science utforskar de dessa teman lite närmare. De menar att arkiven inte är en neutral depå utan ett konsekvent maktutövande förekommer och det är viktigt att kartlägga och ifrågasätta detta.16 De menar
14
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att arkiv inte uppkommer ur sociala vakuum, de är konstruerade och har ett syfte.
Detta har, ur ett historiskt perspektiv, handlat om att behålla kontrollen över historien, och genom att kontrollera historien kontrolleras befolkningen. Maktutövare
använder sig av arkiv för att bibehålla sin makt då de kan åkalla historiska källor
som hävdar att de har rätt till sin makt.17 Exempel på detta är kungalängder, genom
att påvisa att ens släkt ”alltid” har varit kungar ger det en legitimitet till den egna
rollen som kung.
De menar även att det inte bara är den enskilda arkivariens egen politik, synsätt,
eller agenda som influerar vad som får bli arkiv och vad som rensas bort. Istället
handlar det om övergripande sociala konstruktioner och normaliserande av vissa
värderingar. Det är även genom arkivariens aktiva roll som bevarare, eller förstörare, av handlingar som detta sedan reproduceras för framtiden att ta del av.18
Schwartz och Cook stödjer sig på tanken om att arkiven inte är en neutral zon
där all information är ren och skär sanning. Det är något som är viktigt att ha i
åtanke under all form av forskning i arkivmaterial och även i min studie. Jag studerar hur människor, med olika form av träning, applicerar metadata till bilder som
de troligen inte har en personlig relation till. De applicerar sin akademiska bakgrund, sina politiska värderingar eller samhällets normer på bilder. Det är detta jag
kommer att titta närmare på ur ett genus- och maktperspektiv.
Wendy Duff och Verne Harris skrev 2002 en artikel vid namn” Stories and
names: archival description as narrating records and constructing meanings”.
Denna artikel publicerades i Archival Science och ämnade dekonstruera och problematisera hur arkivarier skriver arkivbeskrivningar. De väcker många intressanta
och relevanta frågor för min studie, även om deras text handlar om hur handlingars
kontext och sociala strömningar tenderar att influera arkivbeskrivningars utseende.
De ställer frågor som; Syns maktrelationer, och dess privilegier och exkluderingar,
i arkivariers arbete? Har arkivarier en moralisk plikt att belysa marginaliserade och
exkluderade grupper?19
De belyser även vikten av att kontexten bevaras i samband med att en handling
upprättas.20 Något som, vid digitalisering av historiska bilder, är extremt viktigt.
Om kontexten försvinner, vare sig det är datum, namn eller plats där bilderna är
tagna, försvinner viktig information som riskerar att göra bilden oanvändbar för
forskning. Duff och Harris menar att många arkivarier håller med om detta, men att
problemet uppstår när arkivarier skall komma överens om hur kontexten skall sparas. Skall det finnas en standardiserad mall eller tillkommer det problem med en
sådan praxis?
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Teori
Genusteori
Utgångspunkten för definitionen är att relationen mellan könen inte är biologiskt given utan
socialt och kulturellt konstruerad. Genusperspektivet innebär en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är alltså inte de biologiska skillnaderna i sig
som utgör genus utan tolkningen av dessa.21

Ordet genus härstammar från latin där det betyder slag, sort eller släkte och kön och
har historiskt sett endast använts av lingvister för att identifiera kön inom grammatik. När termen genus först började användas var det delvis för att forskare ville
komma bort från begrepp som ”man” och ”kvinna” då de socialt, och kulturellt,
tillför bagage till en diskussion. Det behövdes ett ord som var ”tomt” och som helst
inte var ännu ett låneord från engelskan.22
Ordet genus började användas i Sverige under 1980-talet utanför språkvetenskapliga kretsar som en svensk översättning av den engelska termen ”gender”. Gender, eller genus, används ofta inom vad som tidigare kallades för kvinnoforskning.23
Efter detta har begreppet genus kopplats till genusvetenskap och feministisk forskning då man valt att gå bort ifrån termen ”kvinnoforskning” då den inte alltid lyckas
fånga det aktuella forskningsområdet adekvat. Forskning kring genus tenderar att
handla om könens relation till varandra eller hur de sociala könen utvecklas eller
porträtteras snarare än att isolera kvinnors erfarenheter.24
Kvinnoforskning har traditionellt handlat om att synliggöra kvinnor och dess
roller inom mansdominerade fält. Genom tiden har det utvecklats till genusforskning där maktstrukturer har ersatt studieområdet. Det handlar ofta fortfarande om
kvinnor, men i dess relation till män och hur maktbalansen är skev och hur den
presenteras och reproduceras inom vårt samhälle. Inom genusforskningen kan man
även lägga på andra maktstrukturer för att försöka belysa olika grupper inom den
egna gruppen. Människor är inte endast sitt kön, det kan vara en del av den egna
identiteten men andra aspekter lyser ofta igenom. Etnicitet, sexuell läggning, ålder,
funktionsvariationer o.s.v. Dessa roller kan studeras i samband med genus för att
göra forskningen mer intersektionell.
Yvonne Hirdman menar att begreppet ”genus” ska ses som ett verktyg som
skall användas för att förstå sociala regler som styr vårt samhälle och hur vi ser på
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andra människor samt på oss själva.25 Även Lönnroth menar att genus är ett analytiskt verktyg som kan användas för att studera relationen mellan könen samt de
maktstrukturer som finns däremellan.26 Med detta menas studerandet av hur mäns
makt över kvinnor ser ut och hur den reproduceras och presenteras i vårt samhälle.
Genusbegreppet innefattar både det vi anser vara kvinnligt och manligt samt
det mittemellan eller helt utanför det binära spektret. Hirdman argumenterar för att
begreppet genus klarar av att innefatta dessa abstrakta koncept då det, för oss icke
språkvetare, har varit ett ”tomt” begrepp. Ett ord som kön, som traditionellt har
använts synonymt, är inte tomt på samma vis. Det finns kulturella och språkliga
kopplingar som är svåra att sätta åt sidan. Ordet ”kön” har betydelser och ofta kopplas det till ”könsorgan” eller så används det som en synonym för man eller kvinna.27
Lönnroth skriver även om hur kön och genus inte alltid sammanfaller eller är
desamma för en individ. När man pratar om könsforskning kan detta innefatta genusforskningen men det kan även handla om forskning kring biologiska kön och
biologiska skillnader mellan män och kvinnor.28
Hirdman argumenterar för att när man jämför män och kvinnor så blir män normen. Inte bara norm, mannen blir nästan könlös och neutral medan kvinnan blir
avvikande då hennes värden inte alltid är densamma som mannens. Hirdman beskriver denna avvikelse genom hur det är kvinnan som saknar ansiktsbehåring, inte
mannen som har ansiktsbehåring. Hur kvinnor har för långa armar, inte att mäns
armar är för korta. Hur kvinnors blodtryck är för högt, och inte hur mäns är för
lågt.29 Det är detta hon väljer att kalla för ”manlighetsnorm” och detta är ett återkommande begrepp i min studie.
Ett annat exempel på hur män har tenderat att bli samhällets norm är genom att
diskutera arbetsmarknaden och yrkestitlar. Många yrken har traditionellt endast varit tillgängliga för män, exempelvis polisyrket eller läkare. När dessa sedan även
blev tillgängliga för kvinnor tenderade man att behöva poängtera att de som praktiserade dessa yrken var kvinnliga poliser och kvinnliga läkare. Hirdman menar att
detta troligen inte var för att kvinnliga poliser var avvikande, utan för att deras
kvinnlighet var ett sorts tillägg.30 Det svenska språket har flera olika yrkestitlar som
i grund och botten är könskodade men som inte längre endast används för män eller
kvinnor, utan istället har de blivit neutrala. Läraryrket är ett praktexempel på detta.
I dag använder vi oss av ordet lärare för att beskriva både manliga och kvinnliga
pedagoger. Historiskt sett har även titeln lärarinna använts, men den titeln har med
tidens gång försvunnit ur vår vardagliga vokabulär. Män anses vara neutrala på ett

25

Hirdman (2003), s.14, 16.
Lönnroth (2005), s. 64.
27 Hirdman (2003), s.15- 16.
28 Lönnroth (2005), s. 64.
29 Hirdman (2003), s. 59.
30 Hirdman (2007), s. 13.
26

21

sätt kvinnor inte kan vara, det är därför både män och kvinnor kan vara kassörer,
men endast kvinnor är kassörskor.31
År 2001 började en statlig undersökning om huruvida man kunde implementera
genus i tänkandet kring museiverksamheter och dess samlingar. Det fanns representanter från musei-, arkiv- och forskningsvärlden. Lönnroth, som representant för
arkivvärlden, reflekterade kring hur vissa aspekter av arbetet och rapporten kunde
användas inom arkivsektorn.32
Traditionellt sett har det funnits två olika sätt att tolka kvinnors roll i historien.
Antingen har kvinnor kontinuerligt varit en sorts andrahandsbefolkning som förtryckets av män och att det därför inte finns särskilt mycket historiskt material som
handlar om kvinnor. Den andra teorin är istället att kvinnor har givit lika mycket
för mänsklighetens utvecklande men att män inte har sparat det på samma sätt. Att
män och kvinnor har varit lika delaktiga men att endast mäns bidrag till historien
sparats då den ansetts vara mer väsentlig.33 Kvinnors bidrag till historien tenderar
att vara mycket svårare att hitta än mäns. Det är därför viktigt att belysa den del av
kvinnors historia som faktiskt finns kvar och kan användas.
Detta har resulterat i att det manliga kulturarvet länge har dominerat inom de
flesta domäner och i och med propositionen kulturpolitik 1996/97:3 ville regeringen
påvisa att det är viktigt att belysa olika perspektiv så som kön, klass, etnicitet och
ålder.34

Arkivteori– makt och arkiv

To choose not to engage in these debates is, in fact, a strong choice in favour of the status quo,
with all its implications for buttressing mainstream power.35

I dagsläget är den vanligaste arkivteorin postmodernismen. Syftet med denna teori
är att ifrågasätta och tänka kritiskt i kontrast till rationalismen som uppkommit ur
upplysningstiden.36 Genom att förstå hur en handling uppkommit och vem som
skapat den, och i vilket syfte, kan man även identifiera olika typer av maktrelationer
eller maktutövande. Detta är något som postmodernistiska forskare anser vara viktigt att ifrågasätta.
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Arkivarier inom den offentliga sektorn ämnar oftast inte influera forskningen
allt för mycket. Genom att presentera ett välsorterat och lättförståeligt arkiv är det
meningen att forskarna själva ska få en överblick om vad för typ av material som
arkivet kan tillhandahålla. Det är utifrån detta som forskaren själv ska välja hur de
vill gå vidare med sin forskning. Detta är, som Lönnroth skriver, i alla fall idealet.37
Ur ett traditionellt, och positivistiskt, synsätt har arkivarier strävat att försöka
presentera ett ”neutralt arkiv”. Ett koncept som på senare tid har ifrågasatts av postmodernister som istället hävdar att arkivering går hand i hand med maktutövning
av olika slag.38 De handlingar och det material som sparas i arkiven är det som sedan
formar framtidens förståelse av vår nutid. Med andra ord, historia formas utifrån
vad som finns i våra arkiv. Det sker därför en typ av maktutövning vid gallring, vid
ordnandet och sorterandet av material.
Schwartz och Cook påtalar vikten av att erkänna den makt man, som arkivarie,
utövar. Om detta görs kan maktutövningen och maktutövaren ifrågasättas, diskuteras och ställas till svars vid eventuella problematiska beslut. Om arkivarien ses som
en neutral kraft som inte utövar makt i arkiven kan detta inte göras. Arkivarien ses
då som ofelbar och riskerar att förvränga representationen i arkivens material.39
Arkivarien har ansetts vara en sorts väktare som vakat över arkivens skatter och
valt vad som har deras tillåtelse att bli en del av vårt gemensamma kulturarv och
vad besökare sedan kan ta del av. Genom att besluta om vad som skall sparas i
arkiven formar de vår bild av historien, men vems historia är det som kommits ihåg?
När sådana beslut tas och beslutsfattaren inte är medveten om den makt hen utövar
finns det en stor risk att beslutet inte diskuteras eller analyseras. Om en arkivarie
själv, utan någon form av vetskap om sin roll som maktutövare, tar sådana beslut
under en längre period riskerar hen att presentera en skev bild av historien. Ofta har
detta resulterat i att handlingar angående staten prioriteras framför enskilda personers privata arkiv. Även att den dominerande kulturen får ett övertag och representeras bättre och mer än andra grupper.40
Detta blir som mest synligt när det talas om minoriteters eller kvinnors representation i vårt kulturarv. Då denna uppsats kommer att fokusera på kvinnors synlighet i bildarkiv kommer jag att använda mig av Schwartz och Cooks resonemang
utifrån detta perspektiv. Det är däremot viktigt att påpeka att det inte endast är kvinnors historia och representation som fattas i våra arkiv.
Historiskt sett har handlingar angående kvinnors liv och affärer exkluderats och
inte sparats för framtiden.41 Detta har resulterat i att kvinnors liv inte har blivit lika
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väldokumenterade och förståtts som mäns. Även kvinnor vars liv har varit extraordinära har inte dokumenterats i samma utsträckning som män, vilket har resulterat
i den felaktiga slutsatsen att kvinnor inte har tillfört något till historien.
Studien kommer att anpassa detta synsätt om makt, genus och historia på den
metadata som kopplats samman med de bilder som digitaliserats och kan åtkommas
i Kringlas och Stockholms digitala Stadsmuseets bilddatabaser.
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Metod
Those who study women and other marginalized groups have experience working
with less thorough documents and considering how characteristics shape the
writing of history. For instance, we are used to paying careful attention to language,
noting differences that point to expectations.42

I detta stycke ämnar jag beskriva de olika metoder jag har använt mig av vid utförandet av denna studie. Studien har sin grund i en kvalitativ analys av metadata och
sökvägar. Studien har även kvantitativa element då jag valt att presentera olika sökningar i diagram och göra jämförelser på hur olika sökningar resulterar i olika resultat och varför det kan tänkas se olika ut. Med hjälp av kvalitativa verktyg har jag
sedan tolkat dessa siffror tillsammans med olika bilder som det blev träffar på i
mina sökningar. Genom att studera hur institutionerna kopplade till databaserna har
valt att lägga upp sin metadata kan vi få en insikt i hur de ser på materialet. Studien
försöker belysa hur metadata kan se olika ut beroende på bildsubjektets kön. Könsnormer riskerar att influera hur vi väljer att beskriva individer och vilken metadata
som läggs till i relation till bilder.
Arbetsprocessen för skrivandet av denna studie var uppdelad i olika moment.
Det första momentet gick ut på att studera databasernas utseende. Hur de ser ut, hur
de fungerar och hur de kan användas på bästa sätt. Vissa webbplatser är mer användarvänliga än andra och detta framgår även vid arbetet med Kringla och Stockholms
digitala stadsmuseum. Detta märkte jag när jag började min studie med att provsöka
på olika termer och studerade hur olika bilders metadata var registrerad i databaserna. Hur såg bilderna ut i relation till dess metadata? Var de enhetliga och ser
olika poster likadana ut? Samt vilka problem uppstod när användaren söker i databasen? Syftet med detta var att lära känna databaserna för att sedan kunna söka på
”rätt” sätt i dem.
Båda databaserna har även varsin hjälpsida som avser att förklara tips och tricks
för hur man söker på bästa sätt i just deras databas.43 Under studiens gång stötte jag
på några buggar och problem med sökningarna som tvingade mig att omstrukturera
mitt tillvägagångsätt.
Det andra momentet innebar att jag försökte nå ut till någon inom de olika verksamheterna som kunde svara på ett antal frågor angående utformningen av metadata
i relation till deras databaser. Detta gjorde jag via mail och tyvärr var det bara personal från Kringla som återkom med svar och kan därför bara utgå ifrån deras respons. Att någon som var ansvarig för Stockholms digitala stadsmuseum inte återkom med ett svar kan ha att göra med att Stadsmuseet för närvarande är stängt för
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Kringla > Hjälp >så söker du
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ombyggnad och öppnar inte igen förrän i november 2018. Då de både databaserna
ser olika ut ställde jag specialanpassade frågor till dem, men de handlade om samma
sak.
Frågorna var:
•
•
•
•

Vem lägger till information till bilderna/dokumenten?
Finns det krav på att personen som lägger till information är arkivarie/arkivassistent?
Skrivs information in manuellt eller finns det förutbestämda val? (exempelvis rullgardinsmodellen)
Används någon form av metadatastandard?

Detta tillförde lite mer förståelse om varför Kringla är utformad som den är och
varför det fanns vissa begränsningar i de funktioner som fanns tillgängliga för användarna.
Det tredje momentet var den faktiska studien där jag återigen sökte i databaserna men nu med ett klarare syfte. Det empiriska materialet har uppkommit ur
noggranna och dokumenterade sökningar. Vid sökningarna har jag inte endast tittat
på vilka bilder som sökmotorn anser jag vill ta del av, istället har jag även tittat på
de ord, titlar och meningar som har registrerats som metadata till bilden. Utöver
detta har jag även, i den mån detta varit möjligt, noterat huruvida ”originaltext” har
noterats och om den skiljer sig från den nya titeln, eller annan metadata. Jag valde
även att endast göra fritextsökningar och den enda förprogrammerade inställning
som gjordes i databaserna var att endast visa fotografier.
När jag valde de sökord jag sedan baserat denna studie på ville jag identifiera
ord som frekvent används i båda databaserna som dessutom hade klara könskopplingar. Detta för att kunna göra studien utifrån ett genusperspektiv men även för att
se om det fanns några klara skillnader på den metadata som applicerats på bilder av
män och kvinnor.
Därför valde jag dessa sökord:
Man/män
Kvinna/kvinnor/Kvinn*
Dessa ord valdes för att få en övergripande förståelse av hur många träffar varje
sökning fick, och vad för typer av fotografier som var uppmärkta med just dessa
ord. Detta för att sedan kunna applicera Hirdmans tankar om en eventuell manlighetsnorm på materialet. Notera att jag använt mig av en ”*” (asterisk) i det sista
sökordet, Kvinn*. Med hjälp av detta verktyg kommunicerar man till sökmotorn att
sökningen kan innehålla andra tecken istället för asterisken. Detta val gjorde jag för
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att utöka sökningar att inkludera alla ord som börjar på ”kvinn-” men har en annan
ändelse eller böjning. Jag valde att inte göra detta i fallet med sökningar på män då
orden ”man” och ”män” blev alldeles för breda och oanvändbara. En sökning på
”män*” skulle exempelvis inkludera ordet ”människa”. Ordet ”man*” fick träffar
på platser och namn som började med ”man”. Ett försök att använda sökordet
”m*n” resulterar också i att båda sökmotorerna sökte på bokstäverna ”m” och ”n”
separat. Orden man och män är alltså för korta för att kunna göra en sådan sökning
och istället tillför det lika mycket att slå samman de träffar man får vid en sökning
på orden.
För att sedan komma vidare med att se vilka fotografier som det inte blev träffar
på vid de ovanstående sökningarna valde jag även:
Arbetare/Arbeterska
Make/Maka
Dessa ord har en klar könskoppling och därför innehåller fotografierna oftast
minst en man eller kvinna. Båda databaserna använder sig av ordet ”arbeterska”
och jag väljer därför att använda mig av det ordet, även om det inte används i vardagen på samma vis som ”arbetare”. Detta på grund av att ordet arbetare anses vara
könsneutralt, till skillnad från ordet arbeterska. Jag använder mig av dessa två ord
för att försöka se om det finns en klar skillnad på hur de används och om någon
form av manlighetsnorm kunde ses.
En sökning på orden ”make” och ”maka” genererar även information om vem
på bilden som anses vara viktigast, även om det kanske inte var tänkt så. En person
som endast beskrivs som någons maka/make tenderar inte ha ett namn, eller så beskrivs hen endast i sin roll som make/maka. Hirdmans teori om en manlighetsnorm
kan även appliceras på dessa sökresultat. Genom att studera hur många träffar som
genereras vid en sökning på orden ”maka” och ”make” kan en trend om vem på
bilden som ansetts vara viktigast ses. I de fall där båda parter inte har ett namn
beskrivs de istället som ”makar” eller ”par”.
För att sedan få fram bilder på människor i en sökning som inte hade en genuskoppling valde jag dessa två kategorier:
Porträtt
Visitkort
Orden porträtt och visitkort är vedertagna begrepp i båda databaserna och har
klara definitioner. Med ett porträtt menar jag ett fotografi eller en målning som avbildar en eller flera personer i en kontrollerad miljö. Ett visitkort är ett litet fotografi
som spreds inom medel- och överklassens vänkretsar vid mitten och slutet av 1800-
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talet. Dessa söktermer är inte könskodade och kommer att användas som en motpunkt till de ovanstående sökningarna. Dessa redovisas inte på samma vis som de
andra då de agerar som en motpunkt och i sig själv inte säger något om genus i
databaserna.
Utöver detta anser jag att det var viktigt att manuellt gå igenom databaserna
och titta på bilderna och deras metadata för att jämföra med de träffar jag fick på
mina specifika sökningar. Detta gjorde jag genom att göra stickprov i kategorien
”Personer” i både Kringla och i Stockholms digitala stadsmuseum.
Det fjärde momentet handlade om att applicera Cooks och Schwartz idéer som
maktutövning inom arkiv samt Hirdmans teori om manlighet som en socialnorm på
hur metadata ser ut och hur det använts i de två databaserna. I detta skede valde jag
att även problematisera min egen studie.
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Presentation av webbplatserna
I detta stycke kommer jag att först ge läsaren en bakgrund samt en kortare analys
av hur metadataappliceringen ser ut i de båda databaserna. Efter detta kommer jag
att presentera hur dessa databaser fungerar. Detta för att ge läsaren en överblick av
materialet samt de kapaciteter som de har och vilka funktioner som inte är möjliga.
Utöver detta kommer jag även att presentera diverse problem som uppstått i samband med arbetet i databaserna och hur dessa har influerat hur några av mina sökningar har behövts justeras.
Det är även värt att notera att de siffror jag redovisar mycket väl kan ha förändrats under skrivprocessen då det sker aktiva digitaliseringsprojekt. De visar däremot
ett övergripande mönster.

Applicering av metadata
What we name we declare knowable and controllable. In naming, we bring order to chaos. We
tame the wilderness, place everything in boxes, whether standard physical containers or standardized intellectual ones. In the realm of descriptive standardization, using big boxes such as
fonds or series, or small boxes such as dates of creation or acquisition, we bring order to wild
realities.44

Kringlas vision är att det ska vara en gemensam databas för användare att ta del av
olika institutioners digitala material på en och samma plats. Detta är en ambitiös
idé som medför med en rad olika problem, speciellt i hur metadata appliceras, av
vem och med vilket syfte.45 Då de olika institutionerna inte har en gemensam guide
eller plan att utgå efter resulterar det i att det blir olika nivå på informationen. Detta
gör det svårare för användaren att lära känna databasen och lära sig hur man på
bästa sätt kan söka i den. Användaren riskerar att missa relevanta träffar eller få en
snedvriden bild av det material som Kringla har att erbjuda.

44
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Duff & Harris (2002), s. 281-282.
Intervju per mail med verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet > Finns hos skribenten.
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Vissa museer har egna standarder om vilken typ av information som de tycker
är relevant, andra tillåter digitaliseraren att själv skriva en kortare beskrivande text.
Figur 6 är ett exempel på hur olika dessa kan se ut beroende på vilken institution
som arbetat med materialet.

Figur 6 - Metadata i Kringla

Exempel på hur Nordiska museet (överst) och Sundsvalls museum (underst) i Kringla har valt att beskriva sina ”motiv”.
Skärmdump tagen av författaren 2018-02-13

Det framgår snabbt att träffarna och deras metadata inte ser likadana ut. På grund
av hur Kringla är utformad har de ingen kontroll över den information och de bilder
som läggs upp i databasen46. Det ansvaret ligger istället på de enskilda institutionerna som digitaliserar bilder som Kringla sedan skördar.
Ibland är dessa rubriker på engelska, ibland på svenska och ibland en kombination av båda. Ibland finns långa utdragna texter som förklarar vad bilden innehåller, och ibland finns det bara kortare nyckelord, som i figur 6 Kringla använder sig
inte av taggar och förlitar sig istället på annan typ av metadata som kopplas samman
med bilderna. Databasen använder sig även av ämnesord som användaren kan välja
mellan för att söka på specifika ämnen.
Stockholms digitala stadsmuseums metadata är samlad och enhetlig till skillnad
från Kringla. Detta tack vara av att det databasens tillgängliga material är mycket
mindre och det verkar finnas strukturer för hur information skall registreras. Detta
kunde dock inte verifieras då jag inte fick kontakt med personal på Stockholms
digitala stadsmuseum.
Vid varje fotografi finns även en eventuell originaltext samt en titel. Se figur 7.
Titeln är tillagd i samband med digitaliseringen och är därför relativt modern medan
originaltexten är från den tid bilden uppkommit ur. Ofta skiljer sig de två texterna
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Intervju per mail med verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet > Finns hos skribenten.
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och de innehåller olika typer av information om bilden. Det är heller inte alltid säkert att en originaltext funnits, eller registrerats i samband med digitaliseringen.

Figur 7- Metadata i Stockholms digitala stadsmuseum

Exempel på hur Stockholms digitala stadsmuseum väljer att redovisa sin metadata.
2018-04-27

Stockholms digitala stadsmuseum väljer även att kalla sina taggar för sökord, vilket
kan bli förvirrande då dessa egentligen inte är klassiska sökord. Sökord innefattar
istället de termer som användaren manuellt skriver in i sökfält. Jag kommer därför
att använda mig av ordet tagg för att beskriva vad de kallar för sökord eftersom
detta är ett vedertaget begrepp. Det gör det även lättare för läsaren att hänga med
då ordet ”sökord” redan har en annan definition som jag använder mig av.
Om användaren trycker på någon av de lilafärgade taggarna görs en sökning på
den specifika taggen. Detta gör det lättare för användaren att gå vidare med sina
sökningar. Däremot är det värt att notera att orden ”kvinna” och ”man” ej är taggar
som används om faktiska kvinnor och män. De enda bilderna som faktiskt använder
taggen ”kvinna” var två fotografier på en trasig staty som föreställde en kvinna. De
enda bilderna som använde taggen ”män” var två målningar som innehöll fiktiva,
eller bortglömda, män. Däremot visade det sig att taggen ”barn” användes frekvent.
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Kringla
Användarvänlighet och beskrivning
Kringlas databas är relativt enkel att förstå. Användaren får först bestämma vilken
typ av material hen vill ta del av. Dessa kategorier är föremål, fotografier, byggnader, dokument, litteratur och kulturlämningar. Då jag i denna studie studerar fotografier valde jag detta alternativ och hamnade direkt i databasen med kategorien
”fotografier” markerad. Figur 8 är en skärmdump av databasen i detta stadium.

Figur 8- Kringla

Första sidan av Kringlas databas med fotografier förvalt.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-09

Högst upp kan användaren göra en fritextsökning, söka utifrån en karta eller göra
en detaljerad sökning beroende på vad användaren letar efter och hur van hen är att
arbeta i Kringla. Användaren kan även välja att endast visa träffar där en bild finns.
Vid denna studie använde jag mig av fritextsökningar och valde att inte endast visa
träffar med tillgängliga bilder. Detta då jag anser att det inte bara är bilderna som
är det relevanta för min studie i detta stadium, istället är det metadata som är viktigt
och de faktiska bilderna är sekundära.
I vänsterkanten finns även flera olika förutbestämda kategorier att välja mellan.
Dessa inkluderar materialtyp, hur användaren får använda sig av materialet, ämne,
landskap som träffarna porträtterar, årtal och vem som äger materialet. Genom att
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använda sig av dessa kan användaren finslipa sina sökningar för att komma åt exakt
vad hen är ute efter.
Att söka i Kringlas databas är som sagt relativt enkelt. Har användaren en
grundläggande förståelse av andra sökfunktioner, som Google eller Bing, kan hen
även använda sig av Kringla utan större problem. Det är däremot viktigt att notera
en stor skillnad mellan kommersiella sökmotorer och Kringla. Både Google och
Bing försöker rangordna träffar utifrån en algoritm som listar ut vad det kan tänkas
att användaren är mest intresserad av utifrån de sökord som använts. Vid sökningar
i Kringla är de förprogrammerade att visa resultat efter ”relevans”, precis som de
ovannämnda sökmotorerna, men det framgår däremot inte vad detta innebär och
resultaten är inte alltid lika självklara som en kommersiell sökning.
I flera av fallen hamnade träffar med samma ”source” (= källa) i en klunga men
verkar inte vara ordnade efter bokstavsordning. Relevans i fallet med Kringla kan
mycket väl likna Google då en sökning av ordet ”kvinnor” resulterade i flera bilder
på de första sidorna med ”Kvinn’” i titlarna. På de sista sidorna fanns däremot ingen
metadata som innehöll ordet, eller någon variation på ordet kvinna.

Problem och sökningar:
Flera problem uppstod med Kringla under studiens gång. Då Kringla, på ytan, har
en hög igenkänningsfaktor då den liknar andra sökmotorer som Google, lurar det
användaren att lita på den och inte ifrågasätta sökresultaten. Menyn till vänster kan
försvåra för användaren om hen inte är medveten om hur katekorierna fungerar och
hur de har uppkommit.
Bland de förprogrammerade ämnesorden för objektstyp (”Type of object”)
finns det ämnesord som inte tillför något för användaren. Exempel på detta är hur
flera typer av objekt har fått ämnesordet ”okänd” registrerat och det finns då flera
olika versioner av kategorin ”okänd” (se figur 8). Databasen fungerar på det viset
att varje institution som lägger till ordet ”okänd” som objekttyp, eller andra kategorier, skapar sitt eget ämnesord. Detta betyder att om en användare väljer att klicka
i rutan bredvid en av dessa får hen endast träffar som är registrerade som ”okänd”
från just denna institution. Detta är inte helt tydligt och kräver att användaren är
intresserad nog att aktivt prova sig igenom olika sökningar och förbestämda ämnesord.
I flera av dessa kategorier finns heller inga bilder alls registrerade under posterna utan man måste fysiskt ta sig till de olika ABM-institutionerna för att ta del
av materialet. Detta är tyvärr även fallet med kategorin ”fotografier ” då det ibland
inte finns några bilder eller negativ kopplade till bilden, se figur 8. Istället finns
endast metadata och det tillkommer ofta information om vid vilken institution man
kan ta del av bilden. Detta resulterar i att antalet träffar vi en sökning blir missvisande och det material som utlovas i Kringla inte alltid finns digitalt att ta del av.
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Det största problemet som uppstod med Kringla är att sökmotorn tenderar att
försöka ändra grammatiken i sökningar. Den brukar skala bort ändelser vilket ofta
innefattar det som gör ord könskodade Detta ställer till med problem och jag återkommer till dessa i diskussionsdelen.

Statistik
I fallet med Kringla gick det inte att söka på ”kvinn*” då detta även inkluderade
fotografier som inte var relevanta då de inte alltid var kvinnor på bilderna. Exempel
på detta är fotografier tagna från en arkeologisk utgrävning gjord i Kvinnby.
Vid sökningar som innehöll en asterisk (*) ändrades även parametern för sökningen och databasen rensade bort de inställningar användaren gjort om förvald
materialtyp.
Sökorden blev då till en början ”kvinna”, ”kvinnor” och ”kvinn”. Vid sökningar
på orden ”kvinna” och ”kvinnor” blir det i dagsläget (2018-04-09) strax över 85,000
träffar. Detta då sökmotorn egentligen inte gör någon skillnad på de två. Den envisas med att söka på ”kvinn” oberoende av vilka knep man tar till. Detta märktes då
varje träff markeras i gult för att påvisa en träff.
Att söka på ordet ”man” i Kringla visade sig också vara problematiskt då de
flesta träffar inte hade med män att göra. Det var bilder på hus, sjöar, grupper med
människor och ibland män. Det som gjorde det hela svårare var att det fanns över 2
miljoner träffar och de flesta var irrelevanta för studien på grund av ovanstående
problem. I många av de träffar som faktiskt innehöll män var ordet ”man” inte markerat i gult, vilket får mig att undra över varför det blev en träff. Söktermen ”män”

Diagram 1- Antal träffar på variationen av sökorden "kvinnor" och "män "i
Kringla
Kvinna

Man

2006793

85059
Kvinna/Man

85059 31000
Kvinnor/Män

Statistik hämtad: 2018-04-09
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85059
Kvinn

fick strax över 32,000 träffar och visade sig vara mer användbar för min studie. Allt
detta presenteras i diagram 1.
Vid sökningar på ord som bör vara könskodade som ”arbeterska” och ”arbetare” eller ”make” och ”maka” blir det en liknande spridning på fördelningen mellan könen, men desto färre träffar. En sökning på ordet ”arbetare” får strax över
20,000 träffar men då söker Kringla endast på ”arbet” och därför är den missvisande. Detta då det inkluderade orden ”arbete” och ”arbeterska” i dessa sökningar.
Ordet ”arbeterska” får endast 178 träffar men då söker Kringla på ”arbetersk” och
inkluderar därför inte alla de träffar som dök upp vid en sökning på ordet ”arbetare”.
Vid en sökning på ordet ”make” får man strax över 3,000 träffar men Kringla
söker endast på ”mak” och inkluderar därför även ”maka” och ”makar”. I kringla
ger denna sökning väldigt lite på grund av hur sökmotorn väljer att skala bort ändelser på ord. Detta redovisas i diagram 2

Diagram 2-Antal träffar på sökorden arbetare, arbeterskor och makar i Kringla

Kvinnor

Män

20000

3000

3000

178
Arbetare/arbeterska

Make/make

Statistik hämtad: 2018-04-09

En sökning på ordet ”porträtt” genererar 74,624 träffar i Kringla (2018-04-28) och
inkluderar avbildningar av både män och kvinnor. En stickprovsgenomgång av
materialet
på atti Kringla
mångapå
avordet
de avbildade
Figur visar
9- Sökning
”Porträtt” inte har ett namn och istället beskrivs
som Porträtt + könstillhörighet (man, kvinna, par, herre, dam o.s.v.) eller eventuell
titel. Se figur 9 för hur detta exempelvis kan se ut. I de fall den porträtterade har ett
känt namn återfinns detta ibland i beskrivningen av motivet, eller i rubriken. Det
verkar bero på vilken institution som har publicerat materialet men även huruvida
personen i fråga är känd sedan tidigare.
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En sökning på ordet ”visitkort” genererar liknande resultat men mycket färre
träffar. Söktermen ”visitkort” får 3669 träffar (2018-04-28) men väldigt få av dessa
har poster där en faktisk bild redovisas. Istället finns många visitkort att ta del av
på den aktuella institutionen. Både män och kvinnor avbildas med antingen namn,

Figur 9- Sökning i Kringla på ordet ”Porträtt”

Stickprov.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-28
Figur 10- Sökning i Kringla på ordet ”Visitkort”

Stickprov.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-28

Figur 9- Sökning i Kringla på ordet ”Porträtt”
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könstillhörighet eller yrkestitel. Det beror, precis som i fallet med porträtten, på om
denna information finns i en eventuell originalbeskrivning men även på institutionen i fråga. Detta syns i figur 10.

Stockholms digitala stadsmuseum
Användarvänlighet och beskrivning
Webbplatsen är överlag lättförståelig och inte alltför komplicerad. Till vänster finns
en ruta med kategorier och underkategorier designade för att leda användaren rätt.
Den första posten på webbplatsen är även en kort guide för hur man bör gå till väga
för att söka i databasen. Väljer man att utgå efter de olika listorna för att få inspiration blir det däremot komplicerat då de inte är sorterade i bokstavsordning utan i
antalet sökträffar per kategori, eller tagg. Detta kan dock vara ett användbart verktyg om användaren vill ta del av hur många resultat olika sökningar gynnar snarare
än ett specifikt ämne.

Figur 11- Stockholms digitala stadsmuseum

Stockholms digitala stadsmuseums första sida.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-09

I databasen kan man söka på vissa tidsspann samt gator eller kvarter i Stockholm
för att begränsa sina sökningar. Denna möjlighet finns då materialet i största möjliga utsträckning handlar om Stockholm och närliggande miljö.
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För att förstå Stockholms digitala stadsmuseum och dess kapacitet kan man
använda sig av deras hjälpsektion där det finns en sektion som ämnar hjälpa användaren att söka i deras databaser. För att söka i deras så kallade söklista och sökträd
för att hitta rätt tagg, som de kallar för sökord, måste användaren använda sig av
”ctrl+ f” för att söka på den aktuella sidan. Utöver detta kan man använda sig av
fritextsökningsfältet men det kräver viss insikt om vad för typ av material som finns
tillgängligt samt vad användaren vill ta del av.

Problem och sökningar
Ett flertal problem uppstod med denna sökmotor då taggarna inte alltid är helt tillförlitliga och resultatantalet inte alltid stämde. Detta blev klart när jag sökte på den
existerande taggen ”kvinnor”, i menyn till vänster, som skulle ha haft 37 träffar,
enligt parentesen bredvid taggen (se figur 11), men fick fram noll. Görs istället en
fritextsökning på ordet ”kvinnor” fick jag istället fram 321 träffar.
Tyvärr är databasens sökfunktion heller inte helt transparant i sina funktioner
och ibland riskerar vissa script att ligga kvar i bakgrunden och influera nya sökningar. För att rensa i en sökning behöver användaren vara medveten om att det
sker samt sedan gå tillbaka till startsidan. En gång låg en sökning kvar hur jag än
gjorde för at bli av med den och jag var tvungen att rensa min internethistorik för
att bli av med den. Detta ställer till problem om användaren inte är medveten om
detta och sökträffarna blir färre och färre ju mer man söker.

Statistik
För de resultat som redovisas i diagram 3 valde jag att göra en fritextsökning och
sedan, i vänstra hörnet, att ”avgränsa tidigare sök” och sedan välja fotografier som
materialtyp. Då Stockholms digitala stadsmuseums databas är mycket mindre än
Kringla, blev det lättare att ha en överblick över de olika träffar som jag fick på
mina sökningar.
Vid en fritextsökning på ordet ”kvinna” gav det 319 träffar och innehöll till
mesta delen kvinnor. En sökning på ordet ”man” gav 644 träffar. Problemet här var
de utförliga beskrivningar som ibland skrevs till och pronomenet ”man”, som i
”man bör” förekom däri även om bilderna inte föreställde män. Denna sökning är
därför inte lika tillförlitlig som sökningen på ”kvinna”.
Ingen större skillnad i resultatet uppkom vid en sökning i pluralformerna och
sökningen på ordet ”Kvinnor” gav 139 träffar medan sökningen på ”män” gav 193
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stycken träffar. Sökningen på ”kvinn*” gav 589 och rivaliserade nästan sökningen
på ”man” med sina 644 träffar.

Diagram 3 -Antal träffar på variationen av sökorden "kvinnor" och
"män" i Stockholms digitala stadsmuseum

Kvinnor

Män

644

589

319
139

Kvinna/Man

193

Kvinnor/Män

Kvinn*

Statistik hämtad: 2018-04-09

Vid sökningar med sökorden ”maka” och ”make” separat fanns det mycket färre
träffar och många av dem var inte fotografier på personer utan på utsidan av böcker.
Det vi får ut av en sökning på ordet ”make” är om det finns en namngiven kvinna
på bilden då en eventuell man då presenteras som hennes ”make”. På samma vis
skildrar en träff med ordet ”maka” en namngiven man med sin ”maka”.
Med sökordet ”maka” får man i dagsläget 90 träffar i Stockholms digitala stadsmuseum. 26 av dessa är fotografier som innehåller en ”maka”. Endast sju av dessa
kvinnor har namn medan samtliga män är namngivna, ibland även om de inte finns
med på fotografiet.
Vid en sökning av ordet ”make” får man upp sju stycken träffar. I sex av fallen
har maken ett namn, oftast har det lagts till i efterhand och finns inte i originaltexten.
Flera av dessa bilder är bilder på Ingrid Bergman och hennes make, en känd regissör, som endast refereras som hennes make. I de nyare titlarna namnges han som
Roberto Rossellini och ibland skrivs hans namn till och med före hennes.
Stockholm digitala stadsmuseum har valt att slå samman kategorierna arbetare
och arbeterskor till en tagg istället för två. Detta blir till ett problem om man exklusivt letar efter kvinnliga arbeterskor då en sökning på arbeterskor även innehåller
”arbetare” då den söker på taggen som en del av det övergripande metadatat. Det
krävs därför att användaren manuellt går igenom materialet för att hitta det hen letar
efter.
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Diagram 4-Antal träffar på sökorden arbetare, arbeterskor och makar i Stockholms
digitala stadsmuseum

Kvinnor

Män

110
86

26
7
Arbeterskor/Arbetare

Make/Maka

Statistik hämtad: 2018-04-09

En sökning på ordet ”porträtt” i Stockholms digitala stadsmuseums databas genererar i dagsläget (2018-04-30) 1913 stycken träffar. Både män och kvinnor avbildas
även i denna databas. Som figur 12 påvisar är många namngivna men inte alla. Det
är även värt att notera att Stockholms digitala stadsmuseums databas har ordet ”porträtt” förprogrammerat som en tagg och att det är oftast detta som sökfunktionen
träffar på.
Även ordet ”visitkort” har en tagg sedan tidigare. I dagsläget (2018-04-30) får
man endast sex stycken träffar på en sådan sökning. samtliga bilder finns med i
figur 13. Ordet visitkort verkar användas i samband med ordet porträtt i denna databas då samtliga bilderna även hade ordet ”porträtt” i titlarna.
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Figur 12 - Sökning i Stockholms digitala stadsmuseum på ordet ”Porträtt”

Stickprov.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-30

Figur 13- Sökning i Stockholms digitala stadsmuseum på ordet ”Visitkort”

Stickprov.
Skärmdump tagen av författaren 2018-04-30
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Analys
I detta stycke ämnar jag besvara på den resterande frågan: Kan någon form av
manlighetsnorm utskiljas i den metadata som applicerats på bilder av män
och kvinnor?

Representation av kön i metadata
Powerful groups in society include certain racial, ethnic and religious groups, the wealthy, and
the educated. The powerful can be, and are, defined by their gender and sexuality. They are not
necessarily a part of the majority in society but rather can exert an influence that outweighs
their numbers. These powerful groups create the records that will eventually enter the archives
and use their power to define the shape an archives takes.47

Det ovanstående citatet belyser hur olika identitetsmarkörer, som etnicitet, religion
eller kön ger individer mer eller mindre makt i samhället. Vissa markörer väger mer
än andra i olika samhällen eller situationer. Det är genom ett postmodernistiskt synsätt som dessa kan belysas och ifrågasättas i en arkivmiljö.
Då denna studie ämnar diskutera och analysera hur metadata ser ut är det även
viktigt att återkoppla till Schwartz och Cooks teorier om makt och maktutövning.
De använder sig av konceptet ”minne” för att förklara makt, detta då vi alla har ett
gemensamt ”minne” av det förflutna. Även om vi inte själva var födda ännu har vi
en kulturell förståelse av andra tidsepoker. Schwartz och Cook menar att dessa rotas
i våra arkiv.48 Med detta menar de att det är i våra arkiv som historia finns gömd
och att vårt kollektiva minne är beroende av den information och material som arkivarier delar med sig av. Arkivarien är inte en neutral väktare av kunskap utan kan
istället jämföras med en mytologisk drake som besitter en hord med skatter, eller
kunskap, och har förmågan att dela med sig av dessa.
Arkivarier utövar makt även om hen inte är medveten om det, detta syns även
i Kringlas och Stockholms digitala stadsmuseums databaser. Appliceringen av metadata är ett maktutövande och det är viktigt att ifrågasätta och problematisera detta.
Den statistik som redovisats i tidigare kapitel påvisar att sökningar på män oftast
genererar fler träffar än sökningar på kvinnor. Det enda undantaget var vid sökningar i Kringla på ordet ”män” där det endast blev ca: 32,000 träffar i jämförelse
med olika variationer av ordet ”kvinna” som fick runt 85,000 träffar. Detta som
noterats tidigare har att göra med Kringlas tendens att skala bort ändelser vilket
47
48

Carter (2006), s. 217.
Schwartz & Cook (2002), s.18.
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gjorde att sökmotorn endast sökte på ”kvinn” som då inkluderar både ”kvinnor” och
”kvinna”. Detta medför en massa olika problem som inte alla är relaterade till hur
det tekniskt blir svårare att ta del av materialet. Genom att ta bort ändelserna på
orden kan det vara meningen att göra sökningen mer neutral eller att ta bort eventuellt tempus och plural. Utifrån endast detta synsätt kan det vara ett logiskt beslut
vid kodning av en sökbar databas. Det gör att sökningar genererar fler, och bredare,
träffar. Ur ett sökbarhetsperspektiv gör det processen svårare för användare som
letar efter specifika material.
Detta kan kopplas tillbaka till Schwartz och Cooks tankar om maktutövning.
Någon, vare sig det var programmeraren eller arkivarien, tog ett beslut och utövade
makt. Makt som sedan har konsekvenser på sökmotorns användarvänlighet vilket i
sin tur gör att sökningar inte visar en rättvis bild av historien, eller materialet.

Figur 14- Arbeterska och metadata i Kringla

Titel: textilindustripersonal, textilindustri
Originalbeskrivning: Arbeterska i väveriet i Malmö Yllefabrik
Foto från Kringla
Upphovsman: Nils Jönsson/Malmö museer

Figur 14- Arbeterska och metadata i Kringla
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Detta blir ännu klarare vid sökningar på orden ”arbetare” och ”arbeterska”. Som jag
tidigare noterat skalade Kringla bort ändelsen på ordet ”arbetare” och det blev istället ”arbet” vilket då inkluderade både män och kvinnor som utförde någon form av
arbete. En sökning på ordet ”arbeterska” inkluderad däremot inte män då Kringla
istället sökte på ”arbetersk”, vilket exkluderar ordet ”arbete”. Notera den gula markeringen i figur 14.
Vid sökningar på orden ”arbetare” och ”arbeterska” är det värt att notera att det
feminina ordet inte används på samma vis i vardagen, istället specificerar man ofta
en yrkestitel, som exempelvis sömmerska, eller så läggs ordet kvinna till den neutrala yrkestiteln, exempelvis kvinnlig polis. Detta blir däremot till ett problem när
användaren är ute efter specifika träffar, som i fallet med denna studie. Då alla institutioner som låter sitt material skördas av Kringla inte har samma metadatastandard och inte använder sig av samma standardiserade ämnesord eller taggar ställer
det till det för användarna. Ordet ”arbeterska” är ett ord som används i båda databaserna, och är godkänt av svenska akademins ordbok,49 men som inte används i
vardagen på samma vis som ordet ”arbetare”. Ordet arbetare har istället blivit
könsneutralt på ett sätt som arbeterska inte har blivit.
Stockholms digitala museum använder sig också av ordet ”arbeterskor”, men
det har istället slagits samman med ”arbetare”. Istället för att dela på orden och göra
dem till två separata taggar, är de istället en enda tagg (eller som de kallar det,
sökord) ”Arbetare/arbeterskor”. Detta skulle kunna vara en bra kompromiss, om de
var konsekventa i användningen av den typen av sammanslagningar. I figur 15 blir
detta tydligare då bilden även har taggen ”fabriksarbeterskor” som, med deras logik
skulle kunna slås samman med ”fabriksarbetare”, som också är en separat tagg.
Det kan även argumenteras att det inte blir något särskiljande på könen och
användaren får därför, i teorin, tillgång till både män och kvinnor och därför en mer
jämställd bild av arbetarhistoria. Tyvärr ser det inte alltid ut så i databasen. Då det
inte görs en skillnad på arbetare och arbeterskor och det finns en obalans i hur
många män och kvinnor som beskrivs med dessa termer blir en sökning på arbetare/arbeterskor ändå ett hav av män. Det försvårar även för användare som endast
letar efter kvinnliga arbeterskor.

49

Svenska akademins ordboks, webbversion, Sökord: Arbeterska [2018-04-11]
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Figur 15- Arbeterskor och metadata i Stockholms digitala stadsmuseums

Titel: Ljusstöpning vid Liljeholmens stearinfabrik
Originaltext: Liljeholmens stearinfabrik låg ursprungligen på Liljeholmen men flyttade sin
verksamhet till Danvikstull på 1840-talet.
Foto från Stockholms digitala stadsmuseet
Upphovsman: Malmström, Axel

Där det har sökts på orden ”make” och ”maka” har ordet maka genererat fler träffar
i Stockholms digitala stadsmuseum. Detta indikerar att makan i fråga inte var den
viktigaste
av bilderna. Hon har inget namn och beskrivs endast i
Figur 16- personen
Porträtt på på
parflera
med metadata
sin relation till en man. Resultaten av studien påvisar att i Stockholms digitala museum blir det fler träffar på ordet ”maka” än ”make” vilket tyder på att kvinnan på
Figur 15Arbeterskor
ochinte
metadata
stads digitala
stadsmuseums
bilden,
hustrun
i fråga,
är deni Stockholm
viktiga personen
på bilden.
Istället är det hennes
make som har en titel, är känd eller på annat vis anses vara viktigast. Kvinnan anonymiseras, se figur 16.
För att vara rättvis är det även värt att notera att mycket av den metadata som
registrerats i samband med digitaliseringen kommer från originaltexten och inte alltid innehåller all den information som vi idag kan tänkas vilja ta del av. Som exempelvis namn på personer. Att en person endast identifieras som någons maka eller
make är ett sätt för digitaliseraren att antingen undvika att behöva lista ut vilka personerna på bilden är. Det blir extra svårt om personerna på bilden inte är kändisar.
Den information som redovisas i originaltexten är en produkt av sin tid som
ibland kan göra det svårare för nutida intressenter och forskare att studera historiska
bilder. Det krävs att användaren är medveten om hur metadata indexeras och hur
den sedan presenteras på webbplatsen. Användaren behöver även ha ett vokabulär
Titel: Ljusstöpning vid Liljeholmens stearinfabrik
Originaltext: Liljeholmens stearinfabrik låg ursprungligen på Liljeholmen men flyttade sin
verksamhet till Danvikstull på 1840-talet.
Foto från Stockholm stads digitala stadsmuseet
Upphovsman: Malmström, Axel
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som liknar databasen och de som har lagt till metadata. I vissa fall är ordvalen gammaldags, speciellt vid eventuella originalbeskrivningar, och då krävs det att användaren är medveten om de typer av ord som används.

Figur 16- Porträtt på par med metadata

Titel: Porträtt på professor Gösta Hansson med maka.
Originaltext: Porträtt påProf. Gösta Hansson med maka.
Foto från Stockholms digitala stadsmuseet
Upphovsman: Lantz, Gunnar

Även orden ”porträtt” och ”visitkort” har använts som en sorts motpunkt till de
könskodade
sökorden.
Figur 17- Man
och flicka Något som blev uppenbart är att i de fall där en kvinna eller
man har ett namn läggs det sällan till metadata eller en tagg med orden ”man” eller
Figur 16- Porträtt
pargenomgående
med metadata trend i både Kringla och Stockholms digitala
”kvinna”.
Detta ärpåen
museum. Söker man efter kvinnor, eller män, får man nästan enbart oidentifierade
personer som användare sedan inte kan gå vidare med och spåra. Det framhäver en
väldigt skev bild av historien om endast okända personer beskrivs utifrån en könstillhörighet.
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Metadata och manlighetsnorm
Hirdmans definition av begreppet ”manlighetsnorm” är att det som anses vara manligt är det Figur 17- Man och flicka
som är naturligt och att vara kvinnlig är därför
onormalt.50 Ordet ”man” är så invävt i det
svenska språket att det tenderar att bli svårt att
komma ihåg att det faktiskt även kan vara
könskodat. Eftersom ordet ”man” är så vanligt
och ofta användes i de beskrivande texterna kan
det vara av intresse att använda sig av taggar för
att indikera att personerna på bilderna är män eller kvinnor.
Stockholms digitala stadsmuseum använder,
i viss utsträckning, redan taggarna (deras ord:
sökorden) ”kvinnor”, ”kvinna” och ”män”. I
dagsläget är det endast ett fåtal satiriska skisser
samt ett porträtt som använder sig av taggen
”kvinnor”. En trasig staty är de enda bilderna
med taggen ”kvinna” och två skisser har taggen Titel: En man och en flicka står vid porten till
Bellmansgatan 15. 2 tr. upp finns skomakare J.W.
”män”. Det skulle kunna utökas att inkludera Larsson. Dåvarande kv. Sankta Maria, nu kv.
Magdalena.
faktiska kvinnor och män.
Lindberg och Nilsson Early lyfter fram vik- Originaltext: Kv. S:a Maria no. 4. Bellmansgatan
no. 15.
ten av relevanta metadata för att hitta underrepresenterade grupper i arkiven. De ger rådet att ut- Foto från Stockholms digitala stadsmuseet
öka existerande, eller nya, arkivbeskrivningar Upphovsman: Salin, Kasper
för att göra dessa grupper mer synliga, något som
inte är en egentlig del av hur arkivbeskrivningar
utformas i Sverige.51 Detta kan även appliceras på digitala arkiv eller databaser, där
traditionen länge har varit inriktad på att vara överskådlig och innehålla mindre,
men kärnfull information, snarare än mycket och spretig information. I fallet med
Kringla har de ingen metadatastandard eller riktlinjer för hur metadata ska se ut.
Detta resulterar i att den blir inkonsekvent och riskerar att bli väldigt subjektiv. Vad
personen som indexerat och lagt till metadata tycker bilden föreställer, eller hur har
bilden beskrivits tidigare, får då tolkningsföreträde. Detta kan påverka hur vi, i
framtiden, ser på materialet och den tidsperiod och personerna som avspeglas i
materialet. Även tillgången och sökbarheten av materialet kan kompromissas och
skadas vid tilläggningen av dåliga metadata.

50
51

Hirdman (2003), s. 59.
Lindberg & Nilsson Early (2014), s. 55.
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Utöver denna typ av användning av ordet ”man” är det vanligare att bilder som
innehåller män får ordet ”män” i den beskrivande texten om bilden innehåller mer
än en man. Figur 18 är ett exempel på en bild där en sökning på ordet ”män” får en
träff, men detta är endast genom den nyligen tillagda titeln” Två män i sjömansuniform dansar med varandra vid en fest på en skärgårdsförläggning under beredskaps-

Figur 18 – Dansande män

Titel: Två män i sjömansuniform dansar med varandra vid en fest på
en skärgårdsförläggning under beredskapstiden för andra världskriget.
Originaltext: Beredskapen, fest i en skärgårdsförläggning M.9 S.6
Foto från Stockholms digitala stadsmuseum
Upphovsman: (Okänd) Aftonbladet

tiden för andra världskriget.”. Originaltexten tillför inte sådan information och beskriver bilden som ”Beredskapen, fest i en skärgårdsförläggning M.9 S.6”.
Genom att inte göra både män och kvinnor sökbara genom deras könstillhörighet,
och se till att göra det konsekvent, riskerar vi att främja iden om att män tillhör
normen medan kvinnor är normbrytande bara genom sin existens. Genom att bara
kvinnor får förprogrammerade taggar som pekar på deras kön åsidosätts de. De blir
speciella, istället för att de blir en del av det stora hela. Det är ett sätt att göra kvinnors roll i historien mer märkbar, men genom att ge kvinnor egna titlar som inte
alltid används i vardagen så försvinner de i databaserna. Användare som söker efter
fabriksarbetare på 1800-talet kommer endast att hitta män, då hen inte sökte på fabriksarbeterskor. Är det verkligen rätt sätt att belysa kvinnor? Att ge dem deras
egen scen som vi sedan inte har vetskapen om att den existerar? Detta riskerar att
Titel: Två män i sjömansuniform dansar med varandra vid en fest på
främja idén om
att studerandet av kvinnors närvaro i historien endast är till för kvinen skärgårdsförläggning under beredskapstiden för andra världskrinor, inte för get.
alla.
Originaltext: Beredskapen, fest i en skärgårdsförläggning M.9 S.6
Foto från Stockholm stads digitala stadsmuseet
Upphovsman: (Okänd) Aftonbladet
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För att återkoppla till empirin vill jag återigen belysa Kringlas problematiska
funktion att skala bort ändelser på sökord. Detta blev märkbart i alla sökningar men
blev mest problematisk i sökningar på orden ”arbetare” och ”arbeterska”. Vid sökningar på ”arbetare” söktes det endast på ”arbet” vilket då inkluderade alla former
av ordet ”arbete” och en sådan sökning fick därför väldigt många träffar i jämförelse
med ordet ”arbeterska” som endast sökte på ”arbetersk”, vilket då inte inkluderade
olika typer av arbete. Arbetare blev därför en mer värdefull sökterm och den innehöll bilder på både kvinnor och män, även om det var flest män på bilderna. Ordet
arbetare är även, i nuläget, ett mer könsneutralt ord precis som många andra yrkestitlar som har skalat bort sina feminina ändelser. Det är sällan vi använder oss av
orden ”lärarinna” och ”poliskvinna” i vardagen längre. Istället har vi anammat de
manliga titlarna och gjort dem könsneutrala. Detta är dock inte konsekvent inom
dessa databaser och gör det därför svårare att hitta det man letar efter utifrån det
språkbruk vi har idag.
Kringla inkluderar även andra yrkesroller vars benämningar är könskodade, så
som sjuksköterska och brandman, där får istället den moderna titeln tala för sig
själv. Att inkludera att sjuksköterskan är en kvinna eller att brandmannen är en man
anses vara överflödig information. Detta resulterar i att när man söker på ordet
”man” så kommer brandman upp, men söker man på ”kvinna” kommer inte sjuksköterskorna upp.
Detta är både en lingvistisk fråga och en genusfråga som Hirdman skriver om.
Hon menar att eftersom mannen anses var normen blir många yrkesroller som vi
traditionellt ansett endast vara till för män, som polis, militär, läkare eller advokat,
neutrala. Medan de yrken som har varit till för kvinnor som sömmerska eller sköterska måste poängteras att de är till för kvinnor med en egen ändelse eller att man
till och med lägger till ”kvinnlig” före yrkestiteln.52 Exempel på detta är läraryrket.
Antingen var man lärare (man) eller lärarinna (kvinna) men med tidens gång har
det feminina försvunnit och lämnat kvar den maskulina formen även om fler kvinnor idag utbildar sig till lärare. Detta för att den maskulina titeln anses vara neutral
på ett sätt som den feminina inte är. Se figur 19.

52

Hirdman (2007), s. 13.
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Figur 19-Polis och parkeringsvakt

Titel: kvinnoporträtt
Originalbeskrivning: Kvinnlig polis och perkeringsvak [Sic]
Foto från Kringla
Upphovsman: Helsingborgs museer

Men hur kan utformningen av metadata i dessa, och andra liknande, databaser
forma hur vi ser på historien utifrån ett genusperspektiv? Denna fråga är viktig att
ställa sig då det inte alltid är klart hur vi väljer att beskriva vår omvärld. Hela vår
existens är influerad av olika externa, samhälleliga influenser. Det behöver inte vara
medvetet men om vi inte problematiserar och ifrågasätter hur vi beskriver det förflutna, hur vi beskriver kön och könsidentitet (och andra identitetsmarkörer), riskerar vi att reproducera skadliga och normativa beteenden.
När nya metadata appliceras i en miljö, som Kringla, görs sökandet för användaren svårare då det tar längre tid att få en känsla för hur databasen fungerar. Subjektiv information riskerar även att appliceras och förvränga sökningar. Det är inte
alla som tycker att genusforskning, eller kvinnoforskning, är relevant och därför
riskerar sådan metadata att inte läggas till vid registrering.
Både män och kvinnor döljs undan om de inte är kända personer, då framhävs
de på ett sätt som inte vanligt folk blir. Har individerna på bilderna ett namn registrerat i denTitel:
metadata
som ackompanjerar bilden blir det på ett vis lätt att hitta dem,
kvinnoporträtt
Originalbeskrivning: [Sic] Kvinnlig polis och perkeringsvakt (parkeringsvakt)
Foto från Kringla
Upphovsman: Helsingborgs museer
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men om de inte är kända nog att användaren vet vilka dem är försvinner de i mängden. Detta då, som jag noterat tidigare, kända personer beskrivs sällan som män
eller kvinnor. Sedan tenderar porträtterade kvinnor att falla in under kategorin
”maka” och försvinner in under sin makes namn, precis som i traditionella analoga
arkiv. De har inget namn och heller ingen egen identitet och om maken i fråga inte
är känd nog att det enkelt går att spåra upp hans identitet blir det praktiskt taget
omöjligt att identifiera hans, för historiens räkning, icke namngivna maka.
Figur 20 är ett exempel på motsatsen. Mannen på bilden är namngiven, han var
en mexikansk diplomat och politiker vid namn Gilberto Bosques Saldívar, och tillräckligt känd för att man skall kunna identifiera samtliga personer på bilden. I den
metadata som registrerats tillsammans med bilden är kvinnorna anonyma, de har
inga namn, endast titlar så som ”maka” och ”dotter”. Kvinnorna på bilden visade
sig vara hans hustru Maria Luisa Manjarrez, och deras två döttrar Laura María och
María Teresa. En enkel Googlesökning räckte för att identifiera tre, sedan tidigare,
icke-namngivna personer. Självfallet är det inte alltid så enkelt, som jag nämnt tidigare finns det inte alltid ett namn att utgå från, eller så är personerna inte kända
nog att kunna identifiera.

Figur 20 - Namngiven man och anonyma kvinnor

Titel: Porträtt på Mexikos nye minister Gilberto Bosques med maka och döttrar på Mexikanska
legationen.
Originaltext: Mexikos nye minister Gilberto Bosques med maka och döttrar på Mexikanska legationen.
Foto från Stockholms digitala stadsmuseum
Upphovsman: Burnäs, Tore (pressfotograf)

Figur 21- Kyssande par
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Att endast kunna utgå från makars namn främjar bilden av att kvinnor genom historien inte har haft egna identiteter, egna arbeten, egna sätt att bidra till historien och
det är skadligt för vår syn på det förflutna men det riskerar även att forma hur vi ser
på varandra i dag. Som jag nämnt tidigare är det även viktigt att påvisa att ju fler
”avvikande” identitetsmarkörer man erhåller, blir det svårare och svårare att hitta
personer i historieskrivningen. Det är därför viktigt att bredda synen på vad vi anser
vara historia. Beroende på inriktning är det inte längre ett ämne som endast är förknippat med kungar och krig, istället är det ett djupare ämne som ämnar att beskriva
en mer nyanserad bild av det förflutna samt ifrågasätta den version av historia som
vi fram till och med nu har ansetts vara sann och neutral. Därför är det viktigt att
bredda hur vi väljer att beskriva bilder i form av metadata. Inte bara för att belysa
de som tidigare inte fått samma igenkänning, utan även för att främja alla de forskningsmöjligheter som ligger dolda i våra arkiv.
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Slutdiskussion
Vi har inte längre en kultur där vi återberättar historier om våra förfäder i generationer och generationer, vilket resulterar i att vi istället letar efter en koppling till det
förflutna genom våra identitetsmarkörer. Att göra den traditionellt binära indelningen av kvinnor och män är fortfarande relativt vanligt. Även denna studie baseras på en sådan dikotomi. Vilka andra identitetsmarkörer kan vi använda oss av och
var går gränsen? Väldigt många sådana markörer är ytterst personliga och inte något
som alla är bekväma med att dela med sig av, de är heller inte alltid lätta att identifiera. Precis som kön inte bara är att titta på någon och bestämma vilken könstillhörighet de har kan vi heller inte identifiera sexuella läggningar eller etniciteter på
folk utifrån utseende. Det är mer komplicerat än vad min studie, och många andra,
får det att verka.
Precis som vi inte kan identifiera en sexuell läggning på någon utifrån en bild
är det heller inte något vi bör göra då vi riskerar att göra felbedömningar men även
använda ett språk som inte var tillgängligt när bilden togs. Språk skiftar betydelse
över tid, och de ord vi idag använder kan i morgon vara stötande eller inte längre
användas. Hur ska vi då utforma dessa och vilken nivå skall metadata appliceringen
läggas på?
Som jag har påvisat tidigare har Kringla ett stort problem med deras metadata
och hur den inte är enhetligt utformad. Genom att utveckla en metadatastandard och
sedan se till att den följs av de olika institutionerna skulle detta kunna gynna databasen i längden. Även om databasen blir äldre och inte längre uppdateras ger det
eventuella framtida användare möjligheten att lära känna språkbruket i databasen
och fortsätta använda sig av den. Om den inte är enhetlig blir det svårare att komma
in i databasen och sedan kunna ta del av det material som databasen har att erbjuda.
Om databasen sedan är svår att komma in i blir det även svårare för användaren att
notera om något blir fel i sökningarna eller om hen använder sig av fel typer av ord.
Användaren måste vara medveten om vilken terminologi som användes när en bild
togs samt när den digitaliserades, men även om eventuella uppdateringar av metadata gjorts.
Stockholms digitala stadsmuseums metadata presenteras på ett mer enhetligt
vis och är därför lättare att arbeta i. Den typ av metadata som registreras skiljer sig
däremot drastiskt från bild till bild. De olika bilderna innehåller även nyare beskrivningar som lagts till vid digitaliseringen, även om en eventuell originalbeskrivning även sparas och presenteras för användaren.
Det belyser även en annan fråga: ska vi uppdatera den metadata som redan finns
kopplade till digitaliserade bilder? Ska vi gå över all den redan registrerade metadata och lägga till metadata baserat på kön? I dagsläget skulle detta skapa alldeles
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för mycket arbete men det kan vara av intresse att diskutera huruvida det är något
som bör göras i framtiden för att göra materialet mer tillgängligt och sökbart.

Makt och resurser
Archives validate our experiences, our perceptions, our narratives, our stories. Archives are our
memories. Yet what goes on in the archives remains remarkably unknown. Users of archives
(historians and others) and shapers of archives (records creators, records managers, and archivists) add layers of meaning, layers which become naturalized, internalized, and unquestioned.53

Maktutövning behöver inte vara medveten, eller rentutav ondsint. Det kan istället
ta formen av ett samhälleligt tryck som man behöver vara medveten om. Schwartz
och Cook skriver om hur makt och minne går hand i hand och att det är genom detta
som vår version av det förflutna bildas.54 Vid appliceringen av metadata i samband
med digitalisering utövas makt. Den metadata som skrivs in är det som gör materialet sökbart och genom att ändra lite i utformandet kan materialet försvinna helt.
Genom att ändra en ändelse eller göra en tempusvariation riskerar man att skifta
betydelsen av sökordet och inte ge användaren det resultat hen letar efter. Detta är
ett exempel på hur det kan se ut om maktutövaren inte är medveten om den skada
som kan göras. Det finns även fall där maktutövaren är fullt medveten om vad hen
gör och låter en personlig agenda, eller politik styra.
Lindberg och Nilsson Early hävdar att det krävs resurser som vi i nuläget inte
har tillgång till för att rätta till, eller att göra rätt i framtiden, när det kommer till att
skapa sökvägar för digitala arkiv.55 När det kommer till att uppdatera gamla metadata kan jag hålla med, det blir väldigt mycket extra arbete att gå igenom alla Kringlas 2 miljoner bilder på män för att redigera hur de beskrivs. Däremot kan det inte
vara omöjligt att skapa rutiner eller metadatastandarder för att se till att framtida
material ska vara lättare att hitta.
För att minimera, eller åtminstone dokumentera, den maktutövning som sker
vid appliceringen av metadata kan detta beskrivas i en arkivbeskrivning. Genom att
göra den tillgänglig på webbplatsen kan även sökingångar samt taggar och ämnesord presenteras för användaren.
För att återgå till metadata. Hur mycket metadata förväntas det att man lägger
till? Det finns självklart risker med att applicera för mycket, spridd, metadata om
man själv inte är medveten om ordens betydelse eller användningsområden. Alla
som applicerar metadata är inte historiker, textilvetare, konstvetare, arkitekter eller
andra professioner som kan tänkas ha relevans vid beskrivandet av en bilds innehåll.
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Om alldeles för mycket metadata läggs till tappas även kärnan i vad bilden verkligen innehåller och databasen blir återigen svårsökbar. Det är därför jag anser att det
är viktigt att den metadata som appliceras är konsekvent och att det finns en metadatastandard och eventuellt en lista på sökord att använda sig av. Dessa bör även
finnas på en hjälpsida för att användaren skall kunna få en bild av databasens möjligheter och dess innehåll. Utan dessa riskerar vi att spara bilder, data eller andra
typer av handlingar men inte ha möjligheten att söka fram dem.
Ett annat exempel på (o-)medveten maktutövning är Kringlas och Stockholms
digitala stadsmuseums användning av könsrelaterade sökord. I båda databaserna
har man valt att inte lägga kön som en förbestämd sökkategori. Detta resulterar i att
användaren måste förlita sig på att digitaliseraren, eller personen vars jobb det är
att applicera metadata, har tyckt att det var relevant att lägga till denna typ av information i beskrivningen eller i titeln. Det är en absolut maktutövning att arbeta
med att göra material sökbart för framtiden, därför är det viktigt att de som arbetar
med detta har relevant utbildning och riktlinjer att följa. Detta kräver att organisationer avsätter resurser för sådant arbete, att digitaliseringen inte bara sköts av någon
som råkar veta hur en skanner fungerar. Utan istället bör det skötas av någon som
är medveten om vilka konsekvenser som kan uppstå vid dålig applicering av metadata.

Vikten av goda metadata
I Stockholms digitala stadsmuseums databas märkte jag tidigt att många av mina
träffar på ordet ”kvinna” eller ”kvinnor” ofta träffade på bildtitlar och inte på beskrivningar. Detta kan kopplas till att de beskrivningar som finns oftast är originalbeskrivningar. Därför har de beskrivningar som ” De frivilligas hemkomst från Finland” (figur 21), vilket innehåller väldigt lite information om det faktiska motivet
på bilden. Istället har den nya titeln, ” En kvinna kysser en man som just kommit
hem efter att som frivillig deltagit på Finlands sida i Vinterkriget mot Sovjetunionen”, försökt inkorporera mer relevant information om bildens faktiska motiv.
Detta har troligen väldigt lite att göra med ett eventuellt genusperspektiv. Istället
kan en utökad beskrivning av motivet vara resultatet av ett försök att göra bilden
mer sökbar. Genom att lägga till mer metadata finns det fler ord som sökmotorn
kan fånga upp. Det tillför att fler forskare, eller andra intressenter, kan hitta och
sedan använda bilden.
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Figur 21- Kyssande par

Titel: En kvinna kysser en man som just kommit hem efter att som frivillig deltagit på Finlands sida i Vinterkriget mot Sovjetunionen.
Originaltext: De frivilligas hemkomst från Finland
Foto från Stockholms digitala museum.
Upphovsman: Okänd (Aftonbladet)

Det ovanstående exemplet är ett ypperligt exempel på hur viktigt det är att vara
tydlig i sina beskrivningar och i hur man väljer att utforma sin metadata. Däremot
skulle jag säga att det är viktigt att inte bara använda sig av titlarna för att lägga till
information. Det bör därför även läggas till fler användbara taggar, eller andra typer
av metadata, för att användaren lätt ska kunna klicka sig vidare. I nuläget kan användaren hitta relevanta bilder men det är svårare att gå vidare med sökningarna.
Som jag har noterat tidigare är det viktigt att den metadata som registreras är
konsekvent. Om den metadata som registreras i en databas inte är konsekvent riskerar den att bli svårgenomtränglig och att inte bli använd, eller att den inte kan
användas korrekt. För att påvisa några problem som uppstår när metadataappliceringen inte är konsekvent referera jag till figur 22 och figur 23. Dessa två bilder har
ett snarlikt motiv, kvinnor som arbetar i fabriker av olika slag.
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De kommer även från samma databas, Stockholms digitala stadsmuseum, men deras taggar skiljer sig drastiskt. Båda bilderna innehåller kvinnor som arbetar, så kallade arbeterskor, men ingen av bilderna har taggen ”arbetare/arbeterskor”. Istället
framkommer detta i titlarna där kvinnorna på figur 22 kallas för ”bryggeriarbeterskor” och kvinnorna på figur 23 kallas för ”arbeterskor”. I taggarna tillkommer även
metadata med olika fokus, figur 22 har metadata för ”kläder”, ”huvudbonader” samt
”kvinnohistoria”, taggar som mycketväl även skulle ha passat in på figur 23. Precis
som taggen ”arbetskläder” som registrerats under figur 23 även skulle kunna appliceras på figur 22.

Figur 22- Kvinnohistoria

Titel: Bryggeriarbeterskor arbetar vid en sköljmaskin vid Münchenbryggeriet
Originaltext: Kv. Ludvigsberg. Münchenbryggeriet. Sköljmaskin
Foto från Stockholm stads digitala museum.
Upphovsman: Okänd
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Båda bilderna kommer upp om användaren söker på ”arbeterskor” då detta ord finns
registrerat som metadata, men endast figur 22 anses vara kvinnohistoria. Även om
båda bilderna föreställer kvinnor i historisktid.

Figur 23- Ej kvinnohistoria

Titel: Marabous chokladfabrik i Sundbyberg. Arbeterskor vid bandet med chokladpraliner. Två
damer i dräkt och hatt.
Originaltext: [sic] Rep frå Marabou dikutionsklubben på besök
Foto från Stockholms digitala museum.
Upphovsman: Ehnemark, Jan (pressfotograf)

Figur 12 - Sökning i Stockholms digitala stadsmuseum på ordet ”Porträtt”

Språkbruk och sökbarhet
Figur 23- Ej kvinnohistoria

Jag har tidigare noterat att Stockholms digitala stadsmuseum har valt att inkludera
yrkesroller vars benämningar är könskodade, så som sjuksköterska och brandman,
men där det inte framgår i databaserna vilket kön personerna tillhör då det anses
vara överflödig information. Detta skapar ett problem som även blir uppenbart när
man söker på kvinnor och män vars namn man vet om. De beskrivs inte heller med
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deras könstillhörighet. De har identiteter som överskrider dessa identifieringsmarkörer. Vi får då en ytters skev bild av det förflutna ur ett genusperspektiv. Har användaren redan en bild av att kvinnor inte tillfört särskilt mycket till historieskrivningen riskerar en sådan förutfattad mening att förstärkas av hur metadata, och
materialet, presenteras i både Kringlas och Stockholms digitala stadsmuseums databaser.
När användaren vill ta del av bilder på kvinnor eller män får hen till mesta delen
endast anonyma personer vars namn inte finns sparat eller registrerat som metadata.
Man kan även lägga ännu ett perspektiv på detta. De personer vars namn registrerats
tenderar att vara kändisar eller ha yrkestitlar som har en högre social status, så som
”professor” eller ”doktor”. Därför kan materialet även problematiseras utifrån ett
klassperspektiv. Undantaget under studiens gång var sökningar på ordet ”porträtt”
där det ofta förekommer namn på personerna. Det är även värt att notera att de som
tenderar att ha pengar för att köpa ett porträtt av sig själv tenderar att vara medeleller överklassen.
Skall man applicera Hirdmans teorier skulle hon beskriva det som en lingvistisk-, samt genusfråga. Precis som jag har presenterat innan menar Hirdman att män
tenderar att bli normen och att detta avspeglas i yrkestitlar, det är detta hon kallar
för en manlighetsnorm. Hon menar även att de yrken som har varit till för kvinnor
som sömmerska eller sköterska måste poängteras att de är till för kvinnor med en
egen ändelse.56 Exempel på detta är läraryrket. Antingen var man lärare (man) eller
lärarinna (kvinna) men med tidens gång har den feminina formen försvunnit och
lämnat kvar den maskulina formen även om fler kvinnor fortfarande blir lärare.57
Detta för att den maskulina titeln anses vara neutral på ett sätt som den feminina
inte är. Det är även ett praktexempel på hur språk och språkbruk förändras. Vi vet
inte hur språket kommer att fungera i framtiden och vilka ord som kommer att vara
överflödiga, ha bytt betydelse eller rent av anses vara problematiska. Skall vi därför,
vid behov, uppdatera den tidigare registrerade metadata? Det skulle, precis som
Lindberg och Nilsson Early påvisar, kräva för mycket resurser som ABMinstitutioner inte tenderar att ha tillgång till.58
Kringlas sätt att göra saker sökbara är, som sagt, att skala bort ändelser på ord.
Detta genererar fler träffar och kan, i teorin, anses vara en bra lösning. Det skapar
däremot en hel del andra problem som det troligen inte var tänkt. I mina sökningar
blev det ingen större skillnad vid sökningar på orden ”make” och ”maka” då dessa
sökningar endast sökte på ”mak” och innehöll då bilder på både män och kvinnor.
Det blev däremot över 3000 träffar och är därför svårt för användaren att manuellt
gå igenom om det exempelvis endast är ordet ”maken” hen letade efter.
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Det ovanstående exemplet är ett exempel på hur Kringlas metod fungerar relativt väl men inte är optimal. Vid sökningar på orden ”kvinna” och ”kvinnor” sökte
Kringla endast på ”kvinn” och resultaten blev liknande som i fallet med
”make/maka”. Det blev fler träffar och om användaren ville ha bilder på kvinnor så
fungerade sökningen väl. 85 000 träffar är däremot svårt att manuellt gå igenom för
användaren.
Det största problemet blev med orden ”arbetare” och ”arbeterska”, två ord med
två väldigt olika användarmöjligheter. Både män och kvinnor kan vara arbetare,
men endast kvinnor kan vara arbeterskor. Ordet arbeterska används sällan i dagsläget, vilket gör det intressant att båda databaserna valde att använda sig av detta ord.
De var heller inte konsekventa i användningen av det vilket försvårade sökningar
på kvinnor som arbetat i fabrik. I och med Kringlas sökmotors tendens att skala bort
blev även ordet ”arbetare” mer brett och neutralt då den endast sökte på ”arbet”
vilket då inkluderar ord som ”arbetare”, ”arbeterska” men även den övergripande
termen ”arbete”. Allt arbete blev då, utifrån Kringlas sökmotor, maskulint. Medan
en sökning på ”arbeterska” endast sökte på ”arbetersk” och därför inte var lika bred.
Det är troligen inte en anti-genuskampanj från Kringlas sida, utan troligen var
det ett val som gjordes för att göra sökmotorn mer flexibel och hållbar. Det är däremot viktigt att ha olika perspektiv i åtanke vid ett sådant beslut. Genom att skala
bort ändelser görs olika ord neutrala, men det vi anser vara neutralt tenderar att vara
maskulint.

Att standardisera metadata – bra eller dåligt?
With standardization, then, archivists are clearly in a realm where power is exercised, and
where the dangerous processes of valorization and silencing are unavoidable.59

Att standardisera den metadata som appliceras i samband med digitalisering eller
registrering är det enklaste sättet att göra databaser både enhetliga och användbara.
Inte bara i nuet, men även i framtiden. I Stockholms digitala stadsmuseums databas
har de redan en relativt enkel databas att utgå ifrån. Mer metadata har lagts till över
tid och det finns därför en större chans att den förblir användbar. Kringla är mycket
större och dess metadata är spretig och inte lika enhetlig som Stockholms digitala
stadsmuseums databas. Detta är, som sagt, på grund av att många olika institutioners material finns däri och de har valt olika metoder för att redovisa det. Det är
heller inte Kringlas mål, eller möjlighet, att gå igenom samtliga bilder och ”godkänna” dess metadata.60
Vad de istället kan göra för att bibehålla kvalitén på sin databas är att i framtiden utforma riktlinjer på den typ av information som kan tänkas vara av intresse.
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Detta är troligen inte möjligt då Kringla endast skördar information från andra institutioner. Det är däremot viktigt att den information, den kunskap, som sparas
även går att hitta och att dess kontext sparas. Utan kontext säger bilder väldigt lite
och de kan sällan användas för att spåra individer eller platser.
Det krävs även att en utbredd genusmedvetenhet når ut till den som arbetar med
metadataappliceringen. Antingen genom att det sker en massutbildning i genusfrågor eller att det kommer direktiv uppifrån i organisationerna. Helst både och, men
det kräver som sagt väldigt mycket resurser som få institutioner har tillgång till i
dagsläget.
Det är däremot mer komplicerat än att bara säga att det krävs en metadatastandard. Vid utformningen av en sådan är det mycket viktigt att veta att det är ett maktutövande att skapa en standard som sedan skall användas under en längre period.
Beroende på vilken typ av standard, och vilken typ av information som man anser
vara viktigast riskerar man att undanröja eller dölja vissa grupperingars material.
Det bör därför tänkas efter noga innan en metadatastandard utformas och implementeras.
Metadata är inte neutralt och appliceringen av metadata är ett maktutövande
som måste ifrågasättas och tänkas igenom. Genom att applicera metadata på en bild
har vi gjort den mer eller mindre sökbar.

Framtida forskning
Vid studien av dessa två databaser hittade jag flera andra potentiella studieområden som kan tänkas vara av intresse för eventuell framtida forskning. Jag hittade
även flera olika vinklingar på hur min studie, dess frågeställningar och syfte kunnat
vara mer inkluderande och därför vill jag även presentera olika typer av forskning
som kan tänkas göras på detta material.
Först och främst skulle man kunna applicera ett klassperspektiv på materialet.
Detta blev väldigt tydligt då jag noterade att de personer vars namn även sparats
tenderade vara samhällets ”elit”. Det var antingen kändisar eller högutbildade professorer, eller personer som på annat vis ansetts vara viktiga att spara deras plats i
historien. Det var sällan arbetare, eller arbeterskor, vars namn sparades. När jag
studerade porträtt eller visitkort var det oftast överklass, eller åtminstone medelklassen, som hade råd att ta sådana fotografier. Vad säger det om vår bild av historien?
Utöver dessa skulle man mycket väl kunna studera de originalbeskrivningar
som ibland återfinns i Stockholms digitala stadsmuseum. Beskrivningarna skulle
kunna jämföras med de nya titlarna och försöka se om det verkar finnas någon typ
av bias eller om de verkar hålla sig till vad som faktiskt finns på bilderna. Jag noterade även att originaltexter som inkluderade ord, som i dag anses vara skällsord,
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fick finnas kvar i originaltexterna. Därför skulle en lingvistiskstudie på detta
material vara av intresse.
Sedan vill jag återigen påpeka att studien är cis-normativ.61 Alltså att jag inte
går ifrån binära idéer om kön och vad som anses vara manligt och kvinnligt och jag
gör antaganden om personerna på bilderna angående deras könsidentitet. Det skulle
vara intressant att göra en queerteoretisk studie av materialet, även om jag tror att
det skulle kunna var svårt då den existerande metadatan inte beskriver könsidentiteter.

61

Queer Dictionary > Definition of “Cisnormativity” [2018-04-18]

62

Sammanfattning
Målet med studien var att försöka belysa eventuella skillnader i hur män och kvinnor beskrivs i metadata, samt hur detta eventuellt påverka sökbarheten i Kringlas
och Stockholms digitala stadsmuseums databaser. För att göra detta använde jag
mig av två stycken frågeställningar samt en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder.
Kringlas databas är mycket större än Stockholms digitala stadsmuseums och
dess metadata har applicerats av flera olika institutioner vilket har resulterat i att
den känns rörig. Den metadata som finns är inkonsekvent och det finns ingen mall
för hur den skall presenteras för användaren. Information som hör till en bild presenteras i titlar, flytande text eller enstaka ord. Det största problemet med hur
Kringla fungerar är att dess sökmotor skalar bort ändelser på de sökord man använder sig av. Detta resulterade i att flera av de sökningar jag gjort blev densamma.
Sökningar på ”kvinnor” respektive ”kvinna” blev slogs samman och Kringla sökte
endast på ”kvinn”. I alla utom två sökkategorier i Kringla blev det fler träffar på
män än kvinnor. Undantagen är fallet med make/maka där ändelsen skalades bort
och de fick därför samma sökträffar. Det andra undantaget är kategori 2, pluralisformen av man. En sökning på ordet ”män” i Kringla fick färre träffar än ”kvinn”,
men detta kan vara för att kringla inkluderade många olika ändelser på ”kvinn”.
I Stockholms digitala stadsmuseums databas presenteras metadata något bättre.
Det finns en metadatastandard att utgå efter och liknande information presenteras,
men även här är den inte konsekvent. De väljer även att kalla sina taggar för sökord
vilket kan tyckas vara förvirrande. Kvalitén på den metadata som appliceras skiljer
sig från bild till bild, men inte lika drastiskt som i Kringlas fall. Titeln på bilden
tenderar att vara modernare och innehålla en visuell beskrivning av bildens motiv
medan deras taggar innehåller ett par korta ord som även de beskriver motivet. Orden man och kvinna är inte taggar som används om verkliga män och kvinnor, istället används de om en handfull skisser och en staty.
I samtliga sökkategorier blir det fler träffar på män än kvinnor, det ända undantaget är sökningar på makar. I fallet med make/maka fanns det fler träffar där en
kvinna beskrevs som en mans maka än där en man beskrevs som en kvinnas make.
Personen som beskrivs som någon make/maka tenderar att vara anonym, men det
finns självklart undantag. Att ordet ”arbeterskor” fick färre träffar än arbetare i båda
databaserna är troligen för att det är en term som sällan används, även om ordet
finns och används i viss mån i dessa databaser.
I denna studie använde jag mig även av sökningar på orden ”porträtt” och ”visitkort” för att ha tillgång till material som inte är könskodade. Ett porträtt, eller ett
visitkort, kan innehålla fotografier på både män och kvinnor. I både Kringlas och
Stockholms digitala stadsmuseums databaser kombinerades ofta ordet porträtt med
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ett namn, om personen var känd sedan tidigare. Eller ett yrke, om detta framgick av
bilden eller eventuella originaltexter. Eller så beskrevs objektet med en könstillhörighet, som man, kvinna, dam eller herre.
Jag försökte även att, med hjälp av Hirdman, hitta en sorts manlighetsnorm i
hur materialet presenterades. En manlighetsnorm ses i hur båda databaserna väljer
att använda sig av metadata för att beskriva män och kvinnor. Då det alltid blev fler
träffar på bilder föreställande män riskerar kvinnor att inte synas. Speciellt i fallet
när Stockholms digitala stadsmuseum valde att slå samman ”arbetare” och ”arbeterska” till en gemensam tagg, som de sedan inte använde konsekvent. Detta döljer
de kvinnor som har arbetat utanför hemmet i historisk tid, de syns inte på samma
vis vilket då riskerar att ge en bild av historien där kvinnor inte har existerat utanför
hemmet. Då det sällan finns bilder inifrån hemmet, skulle en användare även kunna
få bilden av att kvinnor inte alls existerat i historisk tid.
Ett annat exempel på hur en manlighetsnorm kan ses i materialet är i databasernas användning av könskodade yrkestitlar. Detta har en grund i hur kvinnor i vissa
yrken inte varit normen. En manlig polis är en polis medan en kvinnlig polis är en
”kvinnlig polis” eller en ”poliskvinna”, mannen är normen medan kvinnan är avvikande. Läraryrket är ett exempel jag har tagit upp flera gånger då jag anser att det
är ett bra exempel. I historisk tid har två lärartitlar förekommit, ”lärare” och ”lärarinna” men endast den maskulina titeln har levt kvar då den ansetts vara mer neutral
än den feminina. Detta resulterar i att sökningar i dessa databaser har speciella metadata för kvinnor men inte för män. Vilket då påvisar att den maskulina titeln
egentligen inte är neutral, den vilar på en manlighetsnorm där det anses vara överflödig information att lägga till att polisen, läraren eller politikern är man.
Vid appliceringen av metadata är det därför viktigt att den är konsekvent och
liknar den som redan finns i databasen, men ibland krävs det även att det görs mer
arbete än att bara kopiera existerande metadata. Tyvärr kostar sådant arbete både
tid och pengar och få kulturinstitutionerna har resurser att genomföra ett sådant arbete.
Allra sist vill jag poängtera min allra viktigaste slutsats. Metadata är inte neutralt, och de uppkommer inte i ett vakuum så fort en handling uppkommer. När
applicering av metadata sker på en bild, eller en handling, utövar vi makt och vi
kontrollerar hur lätt, eller svårt, det kommer att vara att ta del av materialet i framtiden. Genom att inte ifrågasätta detta maktutövande riskerar vi att förvrida hur vi i
framtiden ser på män och kvinnor ur ett historiskt perspektiv.
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