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ABSTRACT 

 

This essay examines the incentives and notions behind the practice of genealogy, in terms of 

how discourses and notions of kinship, identity and history is expressed against the setting of 

genealogy as a cultural and social phenomenon that is gaining a growing interest amongst the 

general public. Through qualitative interviews with six amateur genealogists, the study 

explores how notions of kinship and history shape the way in which genealogists come to 

understand themselves and their place in the world. Furthermore, the study explores how 

genealogists make use of the specific knowledge that they have acquired through their 

engagement with genealogy. Through analysis of discourse and the logics approach, the essay 

shows that lack of specific knowledge about one’s ancestry is seen as an inherent reason for 

seeking knowledge through genealogy. The essay indicates that the notion of understanding 

oneself can be seen as a significant incentive and driving force in the practice of genealogy, 

where kinship is made meaningful through identity formation. The essay also shows that 

genealogy is made meaningful through notions and desires of belonging and affinity, and that 

genealogy can be seen as a way for genealogists to either create or maintain links between 

generations, to places, or with the past in general. Furthermore, the essay shows examples of 

how genealogy can be seen as a way to explore alternative aspects of history, and that the 

knowledge that is acquired through genealogy can be employed to challenge understandings 

of “real” and “authentic” history. Lastly, the essay shows that genealogy offers a backdrop of 

historic knowledge that can be used by genealogists to contrast notions of the past with 

notions of the present, in order to express criticism towards society, convey moral messages, 

and to make sense of the present time.   
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❖ 

 

”Man ser sig som en del i kretsloppet på något vis, ja men det här med döden och allt, det blir ju mer nära på 

något vis, när man läser om alla döda människor och släktingar.” 

- Jessica, 2019 
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1. INLEDNING 
 

1.2 Bakgrund 

I skrivande stund har det gått nästan precis två år sedan jag en regnig dag promenerade till 

Arkivcentrum i Uppsala. Målet med besöket var att söka svar på frågor som min bortgångna 

mormor lämnat mig och min familj med. Vi hade tidigare gjort försök att finna information 

online, men utan några större framgångar. Eftersom jag, som en del av min utbildning inom 

etnologi, hade fått ta del av en workshop på Arkivcentrum där vi fick lära oss hur vi hittar bland 

den otaliga mängden information som finns både på plats och online, kände jag mig redo att 

göra ett försök på plats. Efter att ha talat med personalen i forskarexpeditionen och bett dem ta 

fram de handlingar jag ville titta närmare på, gick jag in i forskarsalen. Det var knäpptyst, 

bortsett från ljudet av försiktigt bläddrande i papper. Jag satte på mig ett par bomullsvantar, och 

tog plats vid ett av de bord som inte redan var upptaget av någon av de djupt koncentrerade 

människorna som fyllde salen. Jag hann inte vänta särskilt länge innan en kvinna med en 

rullvagn kom fram till min plats och räckte över det material jag efterfrågat. Hjärtat började 

pumpa snabbare. Inslaget i brun kartong låg samlingar av dokument. Jag bläddrade i de 

ömtåliga pappren, en sida i taget – försiktigt, och försökte tyda de snirkliga handstilarna. Jag 

var fokuserad och beredd på att nästa sida kunde innehålla en ledtråd. Och till slut hittade jag 

något. Jag stelnade till. Det var ett foto. På det svartvita fotot syntes 16 ansikten, men det var 

bara ett av dem som fångade min uppmärksamhet. Ett litet och allvarligt ansikte med bekanta 

drag, ett barns ansikte, men ansiktet rymmer också en hel livstid. Min mormors livstid.  

Timmarna gick och jag hittade förutom fotot, även andra ledtrådar. Ledtrådar som i mitt huvud 

blev till ett nät av orsak och verkan - en historia om generationer och livsöden, vars krokiga 

handling slutligen ledde fram till mig, där jag satt, den där regniga dagen i november på 

Arkivcentrum i Uppsala. Detta var min första erfarenhet av släktforskning, och den lämnade 

mig med en nyfikenhet över släktforskning som fenomen och samhällsrörelse, som blev till 

startskottet för denna uppsats.  
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1.3 Släktforskning: från adelsgenealogi till folklig rörelse 

Idag finns ett stort intresse för släktforskning bland den stora allmänheten. Att ägna sig åt 

familjehistoria är en av de största fritidsverksamheterna i världen (Stallard & De Groot 2020: 

274).  I och med tillgången till internet och digitaliseringen av arkiv har släktforskningen blivit 

mer lättillgängligt. I slutet av 2017 beslutade riksdagen om att Riksarkivet får 10 miljoner 

kronor för att göra arkivinformation fritt tillgänglig och den 1: a februari 2018 släpptes 

arkivinformationen fri för allmänheten (Riksarkivet 2018). Privata företag, så som 

Ancestry.com, erbjuder sina medlemmar med åtskilliga sätt att ägna sig åt det förflutna, samt 

de verktyg som behövs för att navigera i de ofantliga mängder information som finns till hands.  

Miljontals människor världen över använder sig av digitala redskap och internet-resurser för att 

utreda sina familjers förflutna, organisera bevis och skapa släktträd (Stallard & De Groot 2020: 

274).   

Även om släktforskning, i och med internets och digitaliseringens framväxt, kan sägas ha fått 

ett uppsving – så är släktforskning långt ifrån ett nytt socialt fenomen; intresset för 

släktforskning kan spåras så långt tillbaka som till medeltiden (Yakel & Torres 2007: 93). I 

Europa utvecklades genealogi som ett sätt att etablera tronföljder och arv bland förmögna och 

adliga släkter (ibid.). Enligt Riddarhuset (u.å.) kommer de tidigaste bevarade kvarlevorna av 

genealogisk verksamhet i Sverige från 1400-talet. Denna tjänade främst praktiska och 

arvspolitiska ändamål, men det fanns även en strävan att visa den ädla börden (ibid.). 

Adelsgenealogi var också länge just vad släktforskning handlade om (Börnfors 2001: 11). En 

framryckande högre borgarklass gav dock senare upphov till en borgerlig släktforskning – som 

genom släktforskningen kunde befästa sin identitet och distansera sig från bondeklassen 

(Börnfors 2001: 12). Det var inte förrän början på 1900-talet som släktforskning inriktad på 

allmogesläkter började förekomma, något som möttes av skepticism bland yrkesgenealoger och 

akademiker (ibid.). År 1905 bytte det som tidigare kallats Autografsällskapet namn till 

Personhistoriska samfundet, för att markera att personhistoria blivit sällskapets huvuduppgift 

och att det hade vetenskapliga ambitioner med sitt arbete (Se Personhistoriska samfundet u.å., 

Börnfors 2001: 18). År 1933 bildades Genealogiska föreningen i Stockholm, vilken vid sin 

början stod i viss motsättning till Personhistoriska samfundet, då dess krav i fråga om 

vetenskaplighet av många ansågs för stränga (Börnfors 2001: 19). Genealogiska föreningen gav 

ut skrifter, släktböcker och böcker inriktade mot släktforskning, samlade släktarkiv samt 
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upprättade register - med mål att främja och öka intresset för svensk släktforskning (Se 

Genealogiska föreningen u.å., Börnfors 2001: 19). Mellan åren 1963 och 1973 fördubblades 

föreningens medlemsantal från 1000 till 2000 och vid början av 1980-talet hade föreningen 

cirka 3000 medlemmar (ibid.). År 1980 bildas Föreningen för datorhjälp i släktforskning (DIS) 

med mottot ”släktforskning i tiden” (Johansson 2010: 7). I föreningens egen tidskrift, Släkt-

forskar-nytt, skriver medgrundaren Lars Blomberg bland annat att man ”med datorns hjälp kan 

framställa snygga an- och stamtavlor när man så önskar med mycket liten mänsklig insats” och 

att ”datorn håller reda på alla uppgifterna om varje person på ett enhetligt sätt” (ibid.). 

På Riksarkivets hemsida går att läsa att släktforskare idag är den enskilt största gruppen som 

hittills använt Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar (Riksarkivet 2018). Sveriges 

släktforskarförbund består idag av hela 163 medlemsorganisationer, utspridda från Kiruna till 

Malmö (Genealogi 2019). I och med TV-program som SVT:s ”Vem tror du att du är?”, ”Allt 

för Sverige” och ”Det sitter i väggarna” och radioprogram så som P1:s ”Släktband” och 

”Familjehemligheten” kan släktforskningen även sägas ha blivit en del av populärkulturen.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur släktforskare talar om sin släktforskning. Genom 

att undersöka vilka drivkrafter och föreställningar som ligger bakom praktiken vill jag analysera 

hur övergripande diskurser och föreställningar om släktskap, identitet och historia uttrycks mot 

bakgrund av släktforskning som ett socialt och kulturellt fenomen. 

För att söka svara på uppsatsens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

• Vilka kopplingar finns mellan släktforskning och övergripande samhälleliga diskurser 

och föreställningar om släktskap, identitet och historia? 

• Hur inverkar förståelser av släktskap och historia på släktforskarnas uppfattningar om 

sig själva och sin plats i världen? 

• Hur används de kunskaper som släktforskarna förvärvat genom sin släktforskning? 
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1.5 Material och insamlingsmetod 

Underlaget som ligger till grund för denna uppsats består av intervjuer med sex informanter 

som släktforskar. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur släktforskare själva praktiserar 

och talar om släktforskning, ser jag det muntliga forskningsmaterialet som lämpligt. Intervjuer 

erbjuder nämligen möjligheten att komma åt människors personliga upplevelser av händelser 

och upplevelser av omvärlden (jfr. Marander-Eklund 2004: 95). I och med att studien baseras 

på ett kvalitativt material, är intentionen inte att generalisera - utan snarare att söka en förståelse 

för det fenomen som undersöks (jfr. Marander-Eklund 2004: 98).  

För att komma i kontakt med potentiella informanter började jag med att höra mig för bland 

vänner och bekanta - och frågade om de kände någon som kunde tänkas vara intresserad av att 

bli intervjuad. På så vis kom jag i kontakt med en av studiens informanter.  Resterande 

informanter kom jag i kontakt med dels genom att jag skickade ut en förfrågan till 

släktforskarföreningar i Uppsala - och dels genom att jag skrev ut en förfrågan i en 

släktforskargrupp på Facebook.  

Intervjuernas längd varade mellan 45 minuter – 120 minuter och genomfördes i Engelska 

Parkens lokaler under våren 2019. Eftersom studiens syfte och frågeställningar inte är betingade 

av informanternas kön, ålder eller klass, gjordes inga sådana urval i fråga om val av informanter. 

Det viktigaste sammanhanget var att informanterna hade erfarenhet av släktforskning.  

Jag valde därmed att koncentrera uppmärksamheten mot att komma i kontakt med personer 

som visade ett genuint intresse inför att dela med sig av sina erfarenheter och känslor och som 

därmed tänktes ha goda förutsättningar att besvara mina frågor, oavsett övriga 

grupptillhörigheter (jfr. Marander-Eklund 2004: 97f.). Med detta sagt utgörs studiens 

informanter av två män och fyra kvinnor. Den yngsta av studiens informanter var vid 

intervjutillfället 24 år – och den äldsta 77 år. Majoriteten av informanterna är dock någonstans 

mellan 50 och 60 år gamla.  

Intervjuerna följde en semistrukturerad form, vilket innebär att samtalet och frågorna var 

fokuserade på ämnen som bestämts i förhand, samtidigt som informanterna uppmuntrades att 

berätta fritt om sina erfarenheter (jfr. Dalen 2007: 30f.). För att skapa förutsättningar för att 

materialet skulle vara relevant i förhållande till studiens syfte, hade jag förberett särskilda frågor 

och teman som jag ville ta upp under intervjuerna.  
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Med informanternas godkännande spelades intervjuerna in med hjälp av diktafon. En fördel 

med att spela in intervjuerna var att jag inte behövde tänka på att anteckna informanternas svar 

- utan istället helt och hållet kunde fokusera på intervjun och vara närvarande i samtalet (jfr. 

Fägerborg 2011: 105). Vidare erbjuder den inspelade intervjun en större detaljrikedom och 

informationstäthet än exempelvis den nedtecknade i fråga om möjligheter att tolka och 

analysera materialet (jfr. Idvall 2005: 3). En möjlig nackdel med denna metod är att alla inte är 

helt bekväma med att få sin röst inspelad, och detta särskilt när intervjun berör känsliga ämnen. 

När diktafonen slås på kan informanten drabbas av en viss ”scenskräck” (jfr. Morse & Field i 

Idvall 1995 i Idvall 2005: 3). Informantens tonläge kan komma att förändras, ett fritt utbyte 

hejdas och informanten kan plötsligt uppge att den ”inte har något att säga” (ibid.). Mitt sätt att 

hantera detta var att jag så tidigt som möjligt i kontakten med informanterna uppgav att min 

intention var att spela in samtalet – och frågade om de kände sig bekväma med detta, vilket gav 

dem möjlighet att antingen avböja eller diskutera möjliga alternativ. Innan diktafonen slogs på 

försäkrade jag mig än en gång om att informanterna godkände att bli inspelade.  

En intervju är en specifik social situation där två parter möts och talar tillsammans om något 

som intervjuaren vill veta och som den intervjuade förväntas kunna berätta om (Fägerborg 

2011: 93). Trots de två parternas definierade roller och en samstämmighet i fråga om 

situationens premisser, kan en intervju – precis om alla sociala situationer – utvecklas på en 

mängd olika vis. Det finns tillfällen då en person lättar sitt hjärta inför intervjuaren och känsliga 

och smärtsamma ämnen kommer upp i samband med förtroliga samtal (Pripp 2011: 83). Under 

flera av de intervjuer jag genomförde blev samtalen förtroliga. De teman jag ämnade undersöka, 

så som släktskap och förståelser av historia och den egna identiteten, öppnade i 

intervjusamtalen stundtals upp för tankar, känslor och erfarenheter som kan anses privata och 

känsliga. I forskningsintervjuer har informanterna möjlighet att berätta om personliga och 

intima saker under löftet om anonymitet - och intervjuaren har möjlighet att be informanten 

uttala sig om upplevelser eller erfarenheter som hen knappast skulle ha frågat en arbetskamrat 

om (Dalen 2007: 19).  En effekt av den förtrolighet som ibland uppstår under intervjuer kan bli 

att människor berättar mer än vad de kanske tänkt sig från början (Fägerborg 2011: 94). Den 

intervjuade kan lätt glömma intervjusituationen och den inbyggda ”osynliga publik” denna 

innebär (Fägerborg 2011: 95). Ett exempel på detta uppstod under en av de intervjuer jag 

genomförde. Trots att jag försäkrat mig om att alla informanter visste att de skulle spelas in och 

att de talade anonymt, uppstod det under en av mina intervjuer en osäkerhet hos informanten. 

Intervjun hade gått från att beröra mer generella frågor till att gå mot en djupare och mer 
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personlig riktning. Informanten bad mig efter en stund att pausa inspelningen, för att försäkra 

sig om att det bara var jag som skulle lyssna på materialet och att hens namn skulle 

anonymiseras. Efter att ha talat igenom premisserna för intervjusituationen kunde vi återgå till 

samtalet. 

Det inspelade intervjumaterialet har transkriberats i sin helhet. Detta för att få en så god 

överblick som möjligt över materialet. Att transkribera materialet i sin helhet är tidskrävande, 

men kommer med analytiska vinster i och med att hela materialet beaktas.  Även sådant som 

vid första anblick kan te sig oväsentligt kan potentiellt erbjuda en större insikt och djup i fråga 

om tolkning av materialet (jfr. Klein 1990: 41ff.). Vad gäller de citat som sedan valts ut för 

analys, har viss retuschering genomförts. För att göra citaten mer läsbara har jag i vissa fall lagt 

till skiljetecken samt redigerat bort överflödiga upprepningar och ofullständiga meningar. Detta 

i och med att studien ämnar undersöka innebörden av informanternas uttalanden, snarare än 

själva språket i sig (jfr. Klein 1990).  

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en beskrivning av de teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsens 

analys.  

 

1.6.1 Diskursteori och logikperspektivet 

Politisk diskursteori är känd för att innefatta en stor begreppsapparat och en mängd olika 

teoretiska inriktningar - men det finns ingen bestämd diskursteoretisk metod som utan 

modifiering kan tillämpas på ett insamlat material; den politiska diskursteorin har tillämpats på 

en mängd olika vis i konkreta kulturanalytiska och etnologiska studier (se Gerber m.fl. 2012: 

4, Gunnarsson Payne 2017: 251ff.). I uppsatsen har jag valt att betrakta politisk diskursteori 

som min ontologiska1 utgångpunkt, vilket innebär att min analys av materialet vilar på 

 
1 Ontologi kan beskrivas som ”det system av antaganden om vad som finns respektive inte finns som förutsätts 

av varje enskild begreppsapparat, teori eller idésystem” (Nationalencyklopedin u.å.).  
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grundantagandet att mening konstrueras och att mening är kontingent, vilket kan förklaras som 

att mening är föränderligt, kontextuellt och relationellt betingat.  

I min analys av uppsatsens material drar jag inspiration från en variant av den politiska 

diskursteorin som kallas logikperspektivet, vilket utvecklats av statsvetarna Jason Glynos och 

David Howarth. Glynos och Howarth (2007: 133) menar att logikperspektivet är tillämpbart i 

syfte att karaktärisera och åskådliggöra upprätthållanden, stabiliseringar och förändringar inom 

sociala praktiker och fenomen. Logik förstås utifrån detta perspektiv som de syften, regler och 

förgivettaganden som gör en praktik möjlig och begriplig (se Glynos & Howarth 2007: 134 ff.).  

Att studera och förstå en specifik praktiks logik handlar här, förutom att beskriva och 

karaktärisera praktiken, även om att söka fånga de tillstånd som får praktiken att ”fungera” 

(ibid.). Jag har valt att använda logik-perspektivet då perspektivet hjälper mig att dels beskriva 

och kategorisera - men också att analysera - de drivkrafter, diskurser och föreställningar som 

ligger bakom informanternas släktforskande, vilket är en del av uppsatsens syfte. Jag ser logik-

perspektivet som ett analytiskt verktyg som används för att synliggöra det studerade fältets 

olika dimensioner – eller annorlunda förklarat – vad ett socialt fenomen består och är uppbyggt 

av. 

Utöver denna mer övergripande förståelse av ’logik’, föreslår Glynos och Howarth (2007: 133 

f.) att en samhällsvetenskaplig förklaring bör involvera en orientering runt tre typer av mer 

specifikt definierade logiker; sociala logiker, politiska logiker och fantasmatiska logiker. Dessa 

tre logiker kan, något förenklat, sägas stå i motsvarighet till frågorna ”vad?”, ”hur?” och 

”varför?” i analysen av ett socialt fenomen (Silow Kallenberg 2016: 46). 

’Sociala logiker’ syftar till att beskriva och karaktärisera vad ett socialt fenomen eller ett socialt 

sammanhang är uppbyggt av i fråga om diskursiva ”mönster” – det vill säga de förgivettagna 

regler och normer som existerar inom ett givet sammanhang (jfr. Glynos & Howarth 2007 i 

Silow Kallenberg 2016, Gunnarsson Payne 2017). Här inkluderas en hänsyn till de diskurser 

som får dessa regler och normer att framstå som ”naturliga” (se Glynos & Howarth 2007: 137 

ff.) Lundgren (2012: 61) förklarar att analysen av ett fenomens sociala logiker inriktar sig mot 

att undersöka vad fenomenet består av när ”allt är som det brukar”.  

Sociala logiker kan även förenklat förklaras som de sociala regler som sällan ifrågasätts - vilket 

innebär att begreppet kan jämställas och användas synonymt med föreställningar, eller normer 

(Lindberg 2015: 43). Detta perspektiv är till hjälp när det kommer till att synliggöra 

förgivettagna praktiker och ”osynliga” normer inom det studerade fältet.  
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Om sociala logiker karaktäriserar vad det sociala fenomenet består av, kan ’fantasmatiska 

logiker’ sägas syfta till att beskriva varför särskilda diskurser, praktiker och normer upprätthålls 

eller också utmanas och förändras (jfr. Gunnarsson Payne 2017: 266ff., Glynos & Howarth 

2007: 133ff.). Begreppet avser att beskriva de logiker som människor producerar för att förklara 

sig och omvärlden för sig själva och andra (Glynos 2008 i Lundgren 2012: 62). Att rikta blicken 

mot dessa logiker kan hjälpa oss förstå hur människor ”’grips av’, ’knyter an till, eller 

’investerar i’ vissa idéer” (Gunnarsson Payne 2017: 267). ’Fantasin’ i de fantasmatiska 

logikerna har en aktiv roll i att den döljer antagonism och kontingens (se Glynos & Howarth 

2007: 145 ff.) Med detta menas att ’fantasin’ döljer ett socialt fenomens inre motstridigheter 

och skyler över det faktum att de ”sanningar” som utgör fenomenet inte är naturligt givna och 

fixerade – och därmed att saker och ting skulle kunna se annorlunda ut. Ordet ’fantasi’ ska i 

anknytning till begreppet bör inte ses som en antydan om att något är falskt eller osant (jfr. 

Gunnarsson Payne 2017: 267). Fantasier bör snarare ses i bemärkelsen av de ”drivkrafter” som 

gör att människor investerar i särskilda föreställningar och praktiker, vilket får både de sociala 

och de politiska logikerna att ”fungera” (se Glynos & Howarth 2007: 145). Glynos & Howarth 

(2007: 130) beskriver att identitetsreproducerande praktiker och nya identifikationer förutsätter 

en ”njutning” hos subjektet som är strukturerat omkring särskilda fantasier eller fantasmatiska 

narrativ, som förser subjektet med en upplevelse av fullständighet och harmoni. De menar att 

fantasmatiska narrativ har potential att ”haka fast”2 subjektet i särskilda (nutida eller framtida) 

praktiker eller tillstånd (ibid.) I uppsatsen handlar det fantasmatiska logik-perspektivet om att 

undersöka hur informanterna investerar i särskilda uppfattningar kopplade till släktforskningen.  

Begreppet ’politiska logiker’ kan användas för att synliggöra det studerade fenomenets 

kontingenta karaktär (Lundgren 2012: 61ff.). En analys av dessa logiker belyser det sociala 

fenomenets föränderliga och dynamiska aspekter. Med andra ord syftar begreppet politiska 

logiker till att beskriva hur förändring av rådande idéer, praktiker och regimer sker över tid 

(Gunnarsson Payne 2017: 266, jfr. Glynos & Howarth: 141). Denna sorts logik karaktäriseras 

ofta av en uttalad kritik emot något eller ett ifrågasättande av självklarheten hos något (ibid.). 

Detta ”avslöjar” att fenomenet inte är en fixerad konstruktion - det vill säga att fenomenet kan 

ha sett annorlunda ut eller skulle kunna komma att se annorlunda ut i framtiden (Lundgren 

2012: 62). En analys av politiska logiker handlar om att rikta blicken mot medvetna handlingar 

 
2 Originalspråk: ”When succesfully installed, a fantasmatic narrative hooks the subject – via the enjoyment it 

produces – to a given practice or order, or a promised future practice or order, thus conferring identity.” (Glynos 

& Howarth 2007: 130). 
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eller praktiker som utövas i syfte att förändra sociala normer, institutioner eller praktiker 

(Glynos & Howarth 2007 i Silow Kallenberg 2016: 48). Att undersöka politiska logiker ger 

insikter om hur de sociala logikerna etableras och hur de förändras (ibid.). I förhållande till 

uppsatsen kan detta handla om att undersöka de tillfällen då informanterna utifrån 

släktforskningskontexten ifrågasätter eller utmanar särskilda föreställningar eller ideal. 

Alla logiker består av både sociala, politiska och fantasmatiska aspekter, men dessa aspekter 

kan vara mer eller mindre tydliga i olika sammanhang (Silow Kallenberg (2016: 46).  

I uppsatsen har jag försökt urskilja vilka logiker som blir allra mest framträdande i särskilda 

kontexter och rikta fokus mot dessa.  

 

1.6.2 Perspektiv på historia 

Jag kompletterar mitt teoretiska perspektiv med tankegångar ur det forskningsområde som 

studerar människors förhållningssätt till och förståelse av historia.  Inom detta område använder 

jag mig främst av boken ”Historiebruk – att använda det förflutna” (2004) som är professor 

inom historiebruk och kulturarv. I boken diskuterar Aronsson (2004) de uppfattningar av 

sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som styr samt etableras och reproduceras inom 

brukandet av historia samt processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 

bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. I uppsatsen används Aronssons 

resonemang som en resurs för att diskutera hur särskilda föreställningar blir synliga när 

informanterna i sin släktforskning väljer ut och aktiverar delar av det förflutna. 

 

1.6.3 Perspektiv på identitet och släktskap 

Ett av de teman som uppsatsen diskuterar är släktforskningens betydelse för informanternas syn 

på och förståelse för sig själva. Detta tema har en stark anknytning till frågor om identitet och 

identitetsskapande. Som resurs för en diskussion om detta inspireras jag främst av resonemang 

formulerade och presenterade av sociologen Steph Lawler i boken ”Identity: Sociological 

perspectives” (2008). Inom sociologin finns en tradition av att studera människors tillhörighet 

inom släktskapssystem samt familjens roll inom större sociala och kulturella sammanhang 

(Lawler 2008: 37). Studiet av släktskap och släktskapssystem har dock traditionellt sett varit en 



 14 

domän för antropologin, vilken mestadels fokuserat på släktskapssystem i globala syd (jfr. 

Lawler 2008: 36). Detta kan till stor del härledas till antaganden om att ”icke-västerlänningar” 

har släktskap, medan ”vi” i väst har familjer (ibid.). Trots att det funnits olika traditioner inom 

analyser av släktskap, har den traditionella antropologin generellt sett betraktat släktskap som 

centralt och fundamentalt för den sociala och kulturella organiseringen av samhällen i globala 

syd (ibid.). Släktskap sågs som det basala konceptuella nätverket utifrån vilket alla relationer 

kunde kartläggas och förstods som ett viktigt medel för ”icke-västerlänningars” 

identitetsskapande (ibid.). I kontrast mot detta har släktskap hos västerlänningar setts som en 

av många samhälleliga institutioner, snarare än som en central kulturell grundstomme (ibid.). 

Detta kan ses som att västerlänningar har tillskrivits en agens i och med att de förståtts som 

självständiga skapare av sig själva och sina identiteter, snarare än beroende av och infogade i 

släktskapsrelationer och -system (jfr. Lawler 2008: 36). 

 

Senare teoretisk, social och politisk utveckling har dock understrukit bristfälligheter inom ett 

sådant synsätt (ibid.). Antropologer och sociologer har allt mer riktat analytisk uppmärksamhet 

mot västerländska samhällen och genom detta kunnat visa på att släktskap är en viktig 

organiserande princip samt att släktskap är centralt i fråga om hur västerlänningar förstår sig 

själva som personer (ibid.). Det är på denna grund uppsatsens diskussion kring släktskap och 

identitet vilar.  

 

Vidare tillämpar uppsatsen Lawlers (2008:1) syn på identitet som något kollektivt och socialt 

konstruerat. Identitet förstås här inte som något ”inneboende” inom den specifika individen - 

utan som något som produceras i ett samspel mellan personer och inom sociala relationer 

(Lawler 2008: 8).  

 

I fråga om släktskap menar Lawler (2008: 31ff.) att detta är tätt sammankopplat med frågor om 

det biologiska och det naturliga, samtidigt som det kan sägas utmana föreställningar om dessa 

kategorier. Exempelvis menar Lawler (2008: 37f.) att blod symboliserar en koppling mellan 

människor, snarare än att blodet är kopplingen i sig. Meningen vi ger blod möjliggör kulturella 

konstruktioner av släktskapsrelationer (ibid.). Släktskap kräver, enligt Lawler (ibid.), alltid en 

viss typ av arbete eller skapande i fråga om att dels känna igen, erkänna och kategorisera 

släktskap samt att producera identiteter baserade på detta släktskap. Här kan vi tala om ett slags 

kreativt och aktivt identitetsskapande.  
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Utöver detta har jag, som resurs för diskussioner om hur släktskap kan förstås, valt att använda 

mig av socialantropologen Åsa Boholms (1983) avhandling ”Swedish Kinship: An Exploration 

into Cultural Processes of Belonging and Continuity”. Boholm (ibid.) har studerat svenska 

släktskapssystem och diskuterar detta som ett symboliskt och kulturellt fenomen, vilket ger 

uttryck för sam- och tillhörighet. Boholm (ibid.) erbjuder en inblick i betydelser av släktskap i 

en specifikt svensk kontext och diskuterar frågor om hur släktskap, släktingar och familj 

definieras och var gränserna mellan dessa kategoriseringar dras. 

 

1.7  Tidigare forskning  

Uppsatsen ansluter sig till ett fält som utifrån olika discipliner och infallsvinklar studerar 

släktforskning som socialt och kulturellt fenomen.   

Etnologen Lennart Börnfors har i sin bok ”Anor i folkupplaga: Släktforskning som folkrörelse” 

(2001), genom intervjuer och annat källmaterial, sökt besvara frågor i relation till hur 

släktforskningen kommit att bli vad han kallar en folkrörelse. Börnfors (2001) erbjuder en 

historisk överblick över fenomenets framväxt i Sverige och lyfter samtidigt in intervjumaterial 

som analyseras i syfte att undersöka släktforskarnas drivkrafter. Som motivering för boken 

lyfter Börnfors (2001:5) att det funnits en brist på studier över arkivens användare. Dessutom 

menar Börnfors (ibid.) att släktforskning alltid varit ett dominerande inslag på landsarkiven och 

att släktforskning kan uppfattas som en grundval för landsarkivens existens. Börnfors (2001: 6) 

hävdar vidare att det är väsentligt att söka svar på vad det är som driver en så stor del av 

befolkningen att lägga ned så mycket tid och resurser på släktforskning. Han menar att gruppen 

släktforskare utgör en viktig del av den kultur- och lokalhistoriskt intresserade allmänheten – 

och att den spelar en betydelsefull roll i det lokala och regionala kulturlivet (ibid.).  

Inom den historiska forskningen har Francois Weil skrivit boken ”Family Trees: A History of 

Genealogy in America” (2011). I boken tar Weil (2011) avstamp i släktforskning som fenomen 

för att diskutera hur sociala och kulturella faktorer - snarare än främst biologiska - inverkar på 

hur människor förstår släktskap och blodsband. Genom att analysera historiska källor och 

litteratur skisserar Weil (ibid.) en historisk översikt över fenomenets utveckling i USA. Weil 

(2011: 2ff.) menar att studiet av släktforskning adresserar en av de svåraste frågorna inom 

amerikansk historia; identitet. Weil (ibid.) beskriver att släktforskning och släktforskare ger 



 16 

inblick i hur amerikaner förlitat sig på genealogi för att förstärka individuella och kollektiva 

identiteter, såväl som att placera sig själva och sina familjer i tiden genom inkludering och 

exkludering. Vidare menar Weil (ibid.) att släktforskning berör frågor om kunskapen om 

släktskap som ett mål i sig självt eller också som ett medel för social, ekonomisk, moralisk eller 

religiös vinning. 

Sociologen Anne-Marie Kramer har i artikeln ”Kinship, Affinity and Connectedness: Exploring 

the Role of Genealogy in Personal Lives” (2011) undersökt vilken roll släktforskning spelar i 

människors privata liv. Studien utgår ifrån material hämtat ur det brittiska projektet ”Mass 

Observation Project”, som syftar till att samla in, nedteckna och arkivera människors 

upplevelser, tankar och åsikter under tjugohundratalet i Storbritannien (Mass Observation 

2015). Kramer (2011:379) tillämpar antropologiska perspektiv på släktskap, tillhörighet och 

hågkomst, såväl som sociologiska perspektiv på identitet och samhörighet. I artikeln 

konstaterar Kramer (ibid.) att släktforskning kan ses som en central släktskapspraktik inom 

vilken tillhörighet kartläggs och inom vilken resurser för identitetsarbete erbjuds. Kramer 

(ibid.) menar att studiet av släktforskningen synliggör att såväl konventionellt som 

okonventionellt släktskap producerar ofullständiga och instabila identiteter, vilket motiverar ett 

vardagligt engagemang med härstamning både för det kollektiva och individuella 

identitetsskapandet.  
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1.8  En praktik, flera logiker: uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledande kapitel presenterades uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar.  

Vidare redovisades det material som ligger till grund för uppsatsen, hur materialet samlats in 

samt de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera materialet. 

Slutligen presenterades en överblick över det forskningsfält till vilket uppsatsen ansluter sig. 

 

I kommande två kapitel följer en analys av de intervjuer som genomförts med informanterna. 

Utifrån informanternas utsagor går det att urskilja två återkommande och grundläggande teman 

som berör (1) släktskap, ursprung och identitet samt (2) tolkningar och användningar av 

historia. Det är dessa två teman som utgör uppsatsens analyskapitel. I det första kapitlet ”Blod 

är tjockare än vatten” analyserar jag hur frågor om släktskap och ursprung förstås i 

släktforskarkontexten och på vilket sätt dessa sammanflätas med frågor om identitet. I det 

följande andra analyskapitlet ”Dåtid och nutid” följer en analys av släktforskningens roll i 

relation till förståelser av historia. Avslutningsvis följer en sammanfattning, i vilken uppsatsens 

innehåll och slutsatser summeras. 
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2. BLOD ÄR TJOCKARE ÄN VATTEN 
 

 

Olika uppfattningar om genealogiska kopplingar och förståelser av släkt- och blodsband till 

förflutna förfäder så väl som till nu levande släktingar har varit centrala och grundläggande 

teman i de intervjuer jag genomfört med släktforskarna. 

 

Alla informanter verkar uppleva släktbanden som mer eller mindre outtalat viktiga, om än i viss 

varierande grad och av ibland skiftande anledningar. Enligt min uppfattning har vissa av 

informanterna haft lättare att resonera om dessa frågor – genom att fundera på och ifrågasätta 

innebörden av ursprung, släkt- och blodsband har de kunnat reflektera över vad dessa teman 

innebär - medan andra verkar ha haft svårt för att resonera om detta, vilket enligt min tolkning 

skulle kunna bero på att det för många handlar om till synes självklara och naturliga faktum. 

Uttryck så som ”man vill ju veta sitt ursprung, helt enkelt” kan tolkas som ett uttryck för detta. 

Ett problem när det kommer till att diskutera frågor om vad släktskap innebär, och vad 

exempelvis som skiljer en släkting från andra typer av kategorier av människor, är att de många 

kanske aldrig har ställt sig dessa typer av frågor innan (jfr. Boholm 1983: 97). Släktskap är en 

naturlig del av vardagslivet, och blir sällan objekt för reflexiv uppmärksamhet (ibid.). Att 

försöka formulera tankar om släktskapets innebörd kan därför upplevas som en utmaning 

(ibid.).  

 

Förförståelser av släktskap och blodsband som något naturligt meningsfullt bör förstås mot 

bakgrund av att människan - även långt innan hon över huvud taget var medveten om den 

organiska evolutionen eller genetik - uppehöll sig vid föreställningar om genealogiska band till 

förfäder och släktingar i termer av blod, vilket fick dem att verka mer naturliga (jfr. Eviatar 

Zerubavel 2012: 15 ff.). Som ett resultat av detta tenderar vi att betrakta de genealogiska 

gemenskaper som bygger på blodsband (familjer, etniska grupper) som naturligt och organiskt 

definierade gemenskaper (ibid.). Naturen och biologin är dock bara en av komponenterna i vårt 

genealogiska landskap; även kultur spelar en kritisk roll i hur vi teoretiserar så väl som mäter 

genealogiska förbindelser och släktskap (ibid.).  Släktskap kan ses som en social konstruktion 

som byggts upp i linje med särskilda konventioner som påverkar hur vi spårar våra förfäder, 

identifierar våra släktingar och skisserar de genealogiska gemenskaper till vilka vi sedan känner 

tillhörighet (ibid). Sådana konventioner är baserade på särskilda normer och traditioner i 
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relation till hur vi kommer ihåg, glömmer bort och klassificerar människor (ibid.). Som 

antropologen Janet Carsten (förenklat) uttrycker sig:  

 

Conceived in its broadest sense, relatedness (or kinship) is simply about the ways in 

which people create similarity or difference between themselves and others.  

(Carsten 2004 i Lawler 2008: 32)   

 

Ur intervjuerna med släktforskarna går det att urskilja olika typer av föreställningar och normer 

i fråga om släktskap som kännetecknar släktforskningens logiker, det vill säga de regler, 

normer, handlingar och självförståelser som fenomenet är uppbyggt av (se Lundgren 2012: 61). 

I detta kapitel undersöker jag hur logiker kopplade till frågor om släkt- och blodsband i 

släktforskarkontexten kommer till uttryck i intervjuerna med informanterna. Jag inleder kapitlet 

med att presentera en av släktforskningskontextens mest framträdande logiker - och 

introducerar samtidigt samtliga av studiens informanter.  

 

2.1 Att vilja veta  

Återkommande bland informanterna är att kunskapsbrist i fråga om släktingar och släktband 

upplevs som en motiverande faktor i släktforskningen. När jag frågar informanterna om varför 

de började släktforska blir detta tydligt. Förhoppningar om att lösa ett särskilt släktmysterium, 

att få namnet på den där okända fadern – och att få delge detta till familj och släktingar, eller 

bara en mer generell nyfikenhet över släktbanden bakåt, är exempel på detta. Viljan att få veta 

och att ta reda på mer är tydlig bland alla informanter. Jag ser detta som en social logik i 

släktforskarkontexten. Kunskapssökandet kan här betraktas som en slags sällan ifrågasatt logik, 

i och med att resonemangen om detta tar sig uttryck på ett förgivettaget sätt, där okunskaper 

om specifika personer, antal släktingar eller andra detaljer så som namn och födelseorter ses 

som en naturlig orsak till att man släktforskar (jfr. Glynos & Howarth 2007: 140). Sökandet 

efter kunskap om släktbanden bakåt kan ses som det tydligaste svaret på vad släktforskning 

som fenomen består av. 

 

En av de informanter som nämner kunskapsbrist som en motiverande faktor i relation till 

släktforskningen är Anna, som är 56 år och har släktforskat sedan år 2000. Anna beskriver att 
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anledningen till att hon började släktforska då var att hennes pappa inte riktigt visste hur hans 

släkt såg ut på hans pappas sida och att hon ville att han skulle få lite mer kunskap: 

 

[Jag] började mest på grund av att min pappa inte riktigt visste hur hans släkt såg ut på 

hans pappas sida, vi visste mer om min farmor, om min mamma visste vi egentligen inte 

särskilt mycket. Men det var ju för, jag påbörjade det hela för att han skulle få lite mer 

kunskap. (Anna 2019) 

 

En annan av informanterna som talar om kunskapsbrist som en motiverande kraft är Marie, som 

är 52 år och som har släktforskat sedan hon var 14 år. Hon berättar att hon hade en kompis som 

pratade mycket om släktforskning och att hennes mormor ofta visade henne foton. Marie blev 

nyfiken på vilka människorna på fotona var. När mormodern fick talsvårigheter blev 

släktforskningen ett sätt för Marie att själv ta reda på saker:  

 

Det var mycket det här att det fanns många personer som många pratade om men man 

aldrig hade sett, för dom var ju döda. Min farfar dog till exempel när jag var tio, min 

farmor dog när jag var ett år, min morfar dog när jag var tre månader, så att.…  

dom personerna hade man bara sett på bild och hört talas som så man ville liksom veta 

mer bakom och sen var man kommer ifrån. (Marie 2019) 

 

Även informanten Jessica, som är 24 år, refererar till bilder på släktingar när hon beskriver 

anledningen till att hon började släktforska. Jessica berättar att hon började släktforska för cirka 

tre år sedan. Det hela hade börjat med att hon hittat en stor samling gamla foton uppe på vinden 

hos sin mormor (se Bild 1). Till skillnad från Marie som hört talas om människorna hon sett på 

bild, hade varken Jessica eller hennes mormor någon kunskap alls om de människor som fanns 

på bilderna: 

 

/…/ [mormor] hade ingen aning om vilka det var, så då blev det att "aha, vilka är det här 

då?". Och sen så gick man runt till alla gamlingar i byn och frågade liksom: "vet ni vilka 

det här är och var det kan vara någonstans?” Det var så det började. (Jessica 2019) 
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                      Bild 1: Några av de foton som Jessica hittade på sin mormors vind. 

 

 

Nils, som är 76 år, har släktforskat sedan 80-talet och håller nu i kurser där han delar med sig 

av sina kunskaper till andra. Han beskriver att hans intresse för släktforskning började när han 

hittade en handbok om släktforskning på ett antikvariat. Utöver detta beskriver Nils en 

”hemlighet i släkten” som en motiverande faktor: 

 

Så att, sen upptäckte jag att min farmor var.… hon sa att hon var född i Marielund men 

att det inte var hennes riktiga föräldrar utan att hon var adopterad från Stockholm. Och 

det där var som en sorts hemlighet i släkten då, man spekulerade lite om det men 

samtidigt pratade man inte så mycket om såna där saker. Så att, det där började jag på 

med då efter att min pappa dog i slutet på 80-talet, och gräva ned ordentligt. (Nils 2019) 

 

Susanne är 51 år och började släktforska redan när hon var 12 år gammal och skolan hon gick 

i erbjöd chansen att släktforska som en del av ”fritt val”. Hon beskriver att hon ”fastnade 

direkt”: 

/…/ Man gräver, man vill ha svar på frågor - "vem är det här?", "varför är det så här?" - 

och det måste jag ju uppenbarligen haft i mig redan från början. För jag tyckte att det var 

jättekul att få veta om folk liksom, vilka var dom? Var bodde dom någonstans, vad gjorde 

dom för någonting? Det tyckte jag var jättekul, redan från början /…/ (Susanne 2019) 
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I likhet med Nils och okunskaperna om hans farmor, uppger Susanne ett släktmysterium som 

en motiverande kraft i relation till släktforskningen. Hon berättar att hennes mormors morfar 

var okänd. Susanne beskriver hennes mormor som ”barsk” och inte den typ av person som ”man 

ställer en massa frågor till”. Susannes mamma och hennes syskon hade alltid undrat vem hennes 

mormors pappa var, men sagt att det inte var någon idé att fråga. I jakten efter den okände 

mannen letade Susanne i domböckerna: 

 

Så där gick jag in, sista halmstrået hittade jag i domböckerna - i fall att det skulle ha varit 

någon dom på vem som var min mormors morfar - och hittade faktiskt det. Och det var 

en rysning kan jag säga. Då - "whoosh", man kände bara så här... jag blir nästan rörd 

[darrar på rösten] skithäftig känsla! /…/ Och så läste jag - men, men, det där namnet och 

den där platsen... det måste ju vara mormors mormor! Och så var jag tvungen att 

dubbelkolla, och så insåg jag att det är mormors mormor! Och där står namnet, som alla 

har undrat över i generationer. Min mormor och min mamma och syskon och sådär har 

alltid undrat "vem är det?" - och så har jag plötsligt hans namn! Nackhåren reste sig. Och 

jag lämnade böckerna där och så pep jag ut, tog min telefon och så ringde jag mamma: 

"nu har jag namnet!", "jag har hittat honom!". (Susanne 2019) 

 

Att gräva och finna svar, att fylla tomma kunskapsluckor med ny information och få 

möjligheten att sätta saker och ting i relation till varandra är alla teman som kommer till uttryck 

hos informanterna och som relaterar till valet att börja släktforska. Här formuleras en logik 

inom vilken just kunskapen om det förflutna och släktbanden bakåt besitter ett värde i sig – och 

där sökandet efter svar inte nödvändigtvis behöver motiveras av något annat än ofullständiga 

kunskaper. Denna logik kan kopplas till frågor om människors vilja att skapa ordning och 

struktur i sin omvärld. Att släktforska kan sägas innebära en typ av systematisering och 

organisering som följer vissa givna regler. Släktforskningen utgår ifrån synen på mänskliga 

relationer som klassificerbara utifrån regler kring vad som räknas som släktskap samt hur detta 

ska räknas. Det är det faktum att informanterna upplever de människor som de forskar på som 

just tillhörande kategorin ’släktingar’ som är betydelsefullt i denna kontext. Detta kan även ses 

som avhängigt att släktskapet ses som en i någon mån värdefull och legitim kategori, även om 

detta är outtalat. Att finna den ”saknade pusselbiten” i fråga om en okänd släkting, eller i fråga 

om att utöka kunskaperna om det egna nätet av släktband blir här meningsfullt. I likhet med 

personer som samlar på föremål, kan vi se släktforskningen som ett medel för att klassificera 

sin omgivning samt att göra jämförelser och att upptäcka hur saker och ting är relaterade till 

varandra; att skapa ordning i världen (jfr Humphrey 1984 i Hagström 2017: 9). 
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Även för Mats, som är i 65-årsåldern och började släktforska på slutet av 80-talet verkar det ha 

handlat om en nyfikenhet inför det outforskade och en vilja att ta reda på mer. Han berättar för 

mig att hans föräldrar hade fått hjälp av någon som släktforskat åt dem, och att han fått papper 

från den forskningen av föräldrarna: 

 
Jag började jag nysta i det där litegrann... och sen så hittade jag en bok hos min fru då, 

där någon annan hade gått tillbaka i hennes släkt. Men dom gick bara en bit tillbaka så 

att jag liksom tog vid och försökte liksom... (Mats 2019) 

 

Men fanns där utöver släktforskningspappren och boken som gjorde att Mats börjat engagera 

sig? På frågan om det var något särskilt som fick honom att ta tag i släktforskningen resonerar 

Mats som följande: 

 

Nja, det var väl någon slags filosofisk idé om att ta reda på var man kommer ifrån på 

nåt vis, inte vet jag. (Mats 2019) 

 

2.2 Att förstå sig själv 

Det Mats beskriver här ovan, relaterar till en uppfattning som delas av mer eller mindre alla 

informanter; nämligen tanken på att man genom att ta reda på var man kommer ifrån även kan 

få en bättre förståelse för sig själv och vem man är. Förutom att kunskapssökandet ses som en 

praktik med ett värde i sig, där viljan att veta mer uttrycks som mer eller mindre självklar, 

uttrycker även släktforskarna att släktforskningen bär med sig värden som har en inverkan på 

förståelsen av den egna personen, jaget. Släktbanden bakåt ses här som början till dem själva 

och anledningen till att de har blivit de personer de är idag. I relation till föregående stycke och 

logiken som går ut på att vilja veta, kan dessa typer av resonemang ses som ett av svaren på 

varför det är viktigt att söka svar. Här uttrycks en fantasmatisk logik som inkluderar en 

förståelse av släktbanden som något betydelsefullt för individens uppfattning och förståelse av 

sig själv. Fantasin om att förstå sig själv kan ses som en av anledningarna till att släktforskarna 

”investerar” i att söka svar genom sin släktforskning (jfr. Gunnarsson Payne 2017: 267).  

 

För Mats del var det någon slags filosofisk idé om att ta reda på var man kommer ifrån och en 

undran över hur han har blivit det han har blivit som var med och väckte intresset för att 

släktforska. I Mats resonemang framträder den logik som implicit pekar på sambandet mellan 
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kunskaper om tidigare generationer och insikter om hur Mats har kommit att bli den han är 

idag: 

/…/ det har funnits någon slags nyfikenhet, jag tror att någon gång när jag var ung och 

läste mycket historia, när jag upptäckte att man faktiskt kunde ta reda på saker, då vart 

jag lite fascinerad av det på något sätt. Och sen då någon slags, ja, "var kommer man 

ifrån?" och "hur har man blivit det man har blivit?", man vet ju sina föräldrar och sina 

morföräldrar men dom har ju i sin tur haft sina föräldrar innan dess. /…/ (Mats 2019) 

 

Mats undrar hur långt tillbaka i tiden det går att spåra hans eget, hans fars, farfars och farfars 

fars sätt att vara. Han indikerar att snällheten är ett drag som gått i arv och som uppkommit ur 

den levda tillvaron, i vilken man var tvungen att hjälpa varandra: 

 

Det är ju intressant, framförallt när man börjar tänka på - man är ju en person som präglas 

mycket av sina föräldrar, det finns ju mycket av farsan i mig, och även från farfar. Och 

då tänker man "hur långt tillbaka har det här sättet att vara, hur långt tillbaka kan man 

gå? /…/ Det är rätt spännande. Min farsa är en otroligt snäll man, hjälpte alltid folk, farfar 

var likadan - och det lilla man kan läsa om min farfars far så var han också likadan, så då 

tänker man "ja". De har levt fattigt och tvingats hjälpa varandra hela tiden, i alla år. /…/ 

(Mats 2019) 

 

Tankegångar om att släktforskningen kan bidra med förklaringar och klargöranden om den egna 

personen och identiteten är inte ovanliga bland informanterna. Att söka likheter mellan sig själv 

och de släktingar som kartläggs som i form av exempelvis personlighetsdrag, livserfarenheter 

såväl som ansiktsdrag och hårfärg uppges av flera som en intressant och sporrande del av 

släktforskningen. Detta kan sägas vara en del av en utbredd diskurs som definierar släktskap 

utifrån uppfattningar om delad biogenetik. Släktingar uppfattas här dela en biogenetisk 

substans, vilken symboliseras av föreställningar om blod och blodsband (jfr. Boholm 1983). 

Denna biogenetiska substans anses uttryckas genom utseende, beteende och personlighet 

(ibid.). Att ”vara av samma blod” är till mångt och mycket en relation som handlar om just 

identitet; inom europeisk och nordamerikansk kultur ses arv och härstamning som grunden till 

den individuella identiteten (jfr. Lawler 2008: 31).  Aspekter så som temperament, 

kroppsbyggnad, utseende och vanor, ses som tecken på den gemensamma biologiska 

sammansättningen - och bekräftar därmed en gemensam biologisk identitet (jfr. Schneider 1968 

i Boholm 1983: 100).  
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Uttryck för dessa föreställningar synliggörs ofta i TV-program så som ”Vem tror du att du är?” 

- vilka också kan sägas grunda sig i och bidra till en växande trend mot spårandet av familjeträd 

(Lawler 2008: 31.). I dessa typer av program, och den diskurs de är en del av, blir svaret på 

frågan ”vad är vi?” att vi är resultatet av nedärvt material (ibid.). Här framhävs former av 

individuell identitet som är inbäddad i en kollektiv och släktbaserad identitet (ibid.). Släktskap 

kan utifrån detta ses som ett sätt att konstituera relationer som inkluderar vissa och exkluderar 

andra – samtidigt som ”jaget” konstitueras inom ett nätverk av relationer (jfr. Lawler 2008: 32). 

Detta kan kopplas till hur Susanne beskriver vad släktforskningen innebär för henne: 

 

Det betyder mycket för mig att veta var jag kommer ifrån. Det har fått mig att förstå mig 

själv bättre. Jag har varit en orolig själ i alla år och när jag ser hur mitt släktträd spretar… 

/…/ plötsligt så, så kände jag en större förståelse för varför jag är som jag är och varför 

mina syskon är som dom är. Jag tänker att det kanske inte bara har med det sociala arvet 

att göra utan att det faktiskt finns nånting genetiskt också. /…/ Jag tycker att jag har hittat 

ett annat lugn. Faktiskt. För som jag sa har jag fått en större förståelse för vem jag är och 

jag vet vart jag kommer ifrån. (Susanne 2019) 

 

Susannes citat exemplifierar den logik där kunskaper om den egna bakgrunden och släktbanden 

bakåt kopplas till kunskaper om och förståelse för jaget och den egna identiteten. Här uttrycks 

det genetiska arvet som en sorts förklaring till hur Susanne är som person, vilket pekar mot 

uppfattningen om en delad biologisk sammansättning och därtill en gemensam identitet (jfr. 

Schneider 1968 i Boholm 1983: 100). Att uppnå självdefinition genom en förståelse av den 

egna härkomsten kan även sägas handla om en sorts identifikation med historia och det 

förflutna. Det förflutna eftersöks här efter något som bekräftar den sökande i hans eller hennes 

självuppfattning – de delar av historia som väljs ut som meningsfulla för individen bekräftar 

denne som så som den vill vara och kanske till viss mån även som denne känner att den redan 

är (jfr. Steedman 2001 i Kramer 2011b: 435).  

 

Särskilda platser, ting eller personer ur det förflutna kan betona en historisk dimension av 

identiteten – detta även kallat en persons ”rötter” (jfr. Boholm 1983: 217). Dessa ”rötter” 

kopplar samman individen med omständigheter, personer och miljöer ur det förflutna, och 

konstituerar en referenspunkt för emotionella, ideologiska och erfarenhetsbaserade 

orienteringar (ibid.). Att tala i termer om att hitta sina rötter är inte ovanligt i 
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släktforskarkontexten (jfr. Börnfors 2001: 62ff.). Ett exempel på detta ser vi i följande citat, där 

Jessica beskriver vad släktforskningen har inneburit för henne: 

 

Man hittar ju.… man hittar ju sig själv på något vis. Man får en förståelse för sig själv 

och varför man kanske är som man är. /…/ man hittar sig själv, hittar sina rötter, hittar... 

ja... man hittar ju ändå delar av sig själv, i dom, i och med att dom är liksom grunden till 

att jag står här. (Jessica 2019) 

 

I Jessicas citat målas metaforen av släktträdet upp, där trädets rötter utgör själva grunden för att 

Jessica står är där hon är. Genom att undersöka dessa rötter kan Jessica enligt denna metafor 

även undersöka delar av sig själv, även om de ligger gömda under marken; hon kan på så vis 

”hitta sig själv”.  Den vanliga metaforen om ”släktträd” kan kopplas till Livsträdet, som är en 

gammal symbol för uppståndelse och evigt liv (Börnfors 2001: 62). Bilden av trädet kan sägas 

framhäva släkten som en levande organism, där varje ny gren får sin styrka och näring av 

helheten (ibid.). Diskurser inom vilken anor beskrivs som ’rötter’ kan vidare härledas till 

utgivningen av Alex Haleys bok ”Roots” från 1976, som utkom i svensk översättning året 

därpå, med den svenska titeln ”rötter” (Börnfors 2001: 73).  

 

I både Susannes och Jessicas resonemang blir de fantasmatiska dragen i denna logik synliga.  

’Fantasin’ om att hitta sig själv och finna förståelse för jaget kan sägas skapa helheter och skyla 

över tomrum (jfr. Silow Kallenberg 2016: 50, Glynos & Howarth 2007: 127). Genom att 

formulera ”jaget” som något som går att ”hitta” genom att se till det förflutna och till de 

människor som man upplever dela en gemensam identitet med kan uppgiften att orientera och 

definiera sig själv i sin omvärld sägas bli mer gripbar, vilket också ger kraft och motivation till 

praktiken (jfr. Lundgren 2012: 62f., Howarth & Glynos 2007 i Gunnarsson Payne 2017: 267f.). 

Att släktforska blir på så vis meningsfullt för informanterna. 

 

För somliga av informanterna handlar sökandet efter att förstå sig själv särskilt om att förstå 

varför man ser ut som man gör. Nils har i sin släktforskning spårat sin fars släktträd i hopp om 

att identifiera utseendemässiga släktdrag som finns i hans familj: 

 

Jag hade ju tänkt mig att jag skulle, genom att hitta så många nu levande ättlingar som 

möjligt till mina äldsta förfäder, anfäder, så kanske man skulle kunna hitta släktdrag. 

Typ konfiguration, kraftig näsa, färger – you name it! /…/ Det skulle bara innebära att 
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jag kunde identifiera var den här lite personligt mörka grejen kom in, alla andra är ju 

cendré jämt, eller råttfärgade då [skrattar] … det är inget spännande, det är inget 

exotiskt, men det här korpsvarta håret och skarp profil och sådär, pappa var rätt snygg 

och farfar lär ha varit det också, fast han var hemskt ful som gammal… [skrattar].  

(Nils 2019) 

 

Att söka efter utseendemässiga likheter inom släkt och familj, så som Nils gör i sin 

släktforskning, kan sägas vara ett uttryck för ett konventionellt sätt att skapa och upprätthålla 

släkt- och familjeband.  Konversationer om släktdrag och likheter mellan familjemedlemmar 

är en vanligt förekommande typ av interaktion både inom familjer och om familjer (jfr. 

Nordqvist 2017: 873, Grilli 2019: 28). Diskurser om likheter inom familj och släkt är enligt 

sociologen Petra Nordqvist ’produktiva’ och ’kreativa’– genom att de kartlägger, konfirmerar 

och aktualiserar frågor om familjetillhörighet, vilket producerar relationer och länkar mellan 

personer (ibid.). Frågor om vem som ser ut som vem, om hur oundvikligt det är med 

familjelikheter och vad dessa likheter betyder, genererar ett enormt intresse på en mängd 

nivåer av det sociala livet (Mason 2008: 28). Bedömningar av likheter inom den västerländska 

traditionen är generellt förstådd som ett uttryck för den genetiska länken mellan två personer 

(ibid.). När ett barn föds, förstås barnets fysiska kropp som konstituerande av ett band av 

social identitet mellan barnet och familjen – barnet upplevs bli en del av ”familjens kropp” 

och sociala band (jfr. Nordqvist 2010: 1131, Grilli 2019: 28). Familjelikheter förstås utifrån 

denna kontext som signalerandes familjerelationer och en gemensam biologisk identitet 

(ibid.). Utifrån denna kontext kan Nils citat tolkas som ett uttryck för en nyfikenhet kring den 

egna familjetillhörigheten och -identiteten. En annan av informanterna som nämner sökandet 

efter särskilda utseendemässiga drag som en motiverande faktor i släktforskningen är Marie. 

Så här resonerar hon när jag frågar henne varför hon tycker att det är viktigt att kartlägga 

släktbanden: 

 

Det är mer för att man ska förstå sig själv tror jag – varför blev jag som jag blev och hur? 

Varför har jag det utseendet jag har? Jag har fortfarande inte kommit underfund med 

varför jag har så mycket mörka färger medan mina syskon inte har det. För min pappa 

har det inte, och min mamma har det inte, men jag kommer ju ifrån dom, jag är ju lik 

dom - men just det här att jag har så mörka... /…/ Mina syskon är ju blåögda till exempel 

- och det är inte jag. Så att det är lite det här; varför blev jag just så? Och det tror jag ju 

bottnar sig i dom här som man inte har hittat, som man inte vet vilka dom är.  

(Marie 2019) 
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Att finna information om särskilda personer i släktforskningen kan enligt Maries resonemang 

ge insikter till varför hon ”blev som hon blev”. Om hon bara hittar ”rätt” personer, så kommer 

hon att kunna förstå varför. Marie ställer sig själv i kontrast till resten av familjen, som inte 

delar hennes drag. Släktforskningen kan här tolkas som ett försök till att identifiera sig med 

andra än den närmsta familjen.  

 

I både Nils och Maries citat framträder logiken där kunskaper om tidigare generationer och 

kunskaper om jaget sammanlänkas. I detta fall handlar det om att förstå de fysiska aspekterna 

av jaget och identiteten. Även om det förekommer variationer i fråga om hur informanterna 

uttrycker detta; så är gemensamt för i stort sett alla informanter att de på något vis uttrycker att 

man genom att ta reda på var man kommer ifrån kan få en bättre förståelse för sig själv och 

vem man är. De flesta uppger även detta som en motiverande kraft i deras forskning. Den enda 

som kan sägas distansera sig ifrån detta tankesätt är Anna. Så här uttrycker hon sig om att 

använda släktforskningen för att bättre förstå sig själv: 

 

Jag tror att en del vill ha en förklaring till vem dom är, men det tror jag faktiskt inte att 

man får. Jag har liksom bara sökt efter "vad är det för folk som har funnits bakåt?" - och 

har till min glädje sett att det är jäkligt spritt, att det är alla möjliga olika personer, både 

fula fiskar och trevliga fiskar, randiga och enfärgade, alltså det finns liksom allt, det är 

liksom människor som människor är mest. Jag tror att det finns dom som söker svar, det 

finns säkert dom som vill ha reda på någon okänd, någon förälder som man inte vet, där 

man har upptäckt att dom är adopterade, att dom inte vet något om bakgrunden, att dom 

på nåt sätt försöker rota sig eller hitta ett ställe där dom hör hemma eller nånting... det 

kanske var min tanke, att det skulle finnas nåt ställe nånstans som man skulle vara extra 

rotad på. Men jag har ju egentligen insett att nej, så är det ju inte. Det finns väldigt många 

ställen i så fall... hela Sverige faktiskt, i så fall. (Anna 2019) 

 

Trots Annas avståndstagande från att söka svar om sig själv genom släktforskningen, kan vi 

genom hennes uttalande förstå att hon är medveten om att släktforskningen kan ha den 

funktionen för andra. Utifrån detta och utifrån resten av informanternas resonemang kan vi se 

att släktforskningen har förmågan att erbjuda identifikationsmöjligheter som kan upplevas som 

meningsfulla.  Att engagera sig för att ta reda på mer om sina släktband blir utifrån fantasin om 

att ”förstå sig själv”, något som framstår som viktigt och värdefullt. Logiken som blir tydlig här 

är inte på något vis unik för just mina informanter utan kan snarare sägas vara en del av en 

utbredd diskurs som gör kopplingar mellan ursprung och identitet, i vilken fokus riktas mot att 
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”hitta sina rötter” och där släktforskning ofta gestaltas som ett försök till att ”ta reda på vem 

man är” i termer av ”vart man kommer ifrån” (se Bottero 2015: 535, Zerubavel 2012: 12 ff., 

Kramer 2011: 381 ff.).  

 

Baserat på informanternas beskrivningar kan vi se det som att släktforskningen används för att 

söka svar på frågor om identitet och bakgrund i förhållande till tidigare generationer (jfr. 

Boholm 1983). Informanternas resonemang kan även sägas peka mot att släktskap görs 

meningsfullt genom ett identitetsskapande där särskilda (utseendemässiga eller 

personlighetsmässiga) drag omfamnas och framhålls framför andra (jfr. Lawler 2008: 38 f.). I 

släktforskarnas redogörelser blir det tydligt att berättelsen om en själv inte skapas och bevaras 

i ett vakuum. Det är i förhållande till andra (döda eller levande), i kontraster och likheter, som 

stabilitet och identitet skapas (jfr. Aronsson 2004: 245, Lawler 2008 ff.). Logikens 

fantasmatiska drag blir här tydliga i och med att den verka besitta en funktion för släktforskarna 

i att förstå och förklara sig själva och omvärlden för sig själva och andra (Jfr. Glynos 2008 i 

Lundgren 2012: 62). Inom denna logik åskådliggörs hur delar av historien aktiveras för att 

forma meningsskapande processer och etablera ett samband mellan då- och nutid (jfr. Aronsson 

2004). Logiken som grundar sig i att ”förstå sig själv” ger därmed riktning och drivkraft till 

släktforskningen. Här skulle vi kunna tala om släktforskningen som ett slags resonansbotten i 

arbetet mot existentiell orientering. 

 

2.3 Att höra ihop genom tid och rum 

Släktskap involverar kulturella idéer om hur människan är skapad samt om karaktären och 

meningen med hennes biologiska och moraliska koppling till andra (Stone 2010: 5). En av de 

anledningar till varför släktskap blev och förblev viktigt i mänskliga samhällen är att det 

fungerar som ett medel för gruppformering, något som människan har varit beroende av för att 

överleva (se Stone 2010: 11). Släktskap kan förstås som stabila grupper och kopplingar mellan 

människor som består över tid; även bortom liven och döden av människor ur en enskild 

generation (ibid.). I de flesta mänskliga samhällen spelar de fysiska tingen och platserna en 

avgörande roll i att symbolisera hågkomsten av döda släktingar och skapa länkar mellan det 

förflutna och nutid (jfr. Boholm 1983: 215).  
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I detta stycke undersöker jag hur informanterna talar om särskilda upplevelser av tillhörighet 

och kopplingar till såväl levande som döda personer samt till de platser som associeras till 

dessa. Flera av informanterna uttrycker att släktforskningen kan bidra till känslor såsom att 

höra ihop och höra till.  Detta kan handla om att informanterna genom släktforskningen hoppas 

finna släktingar som lever idag, till vilka de kan känna tillhörighet. Det kan även handla om att 

uppleva särskilda band till sedan länge döda personer eller att uppleva känslor av samhörighet 

genom att besöka fysiska platser med anknytning till släktingar. Den logik som kommer till 

uttryck här bär på fantasmatiska aspekter – där känslor av sam- och tillhörighet eller hopp om 

att finna sam- och tillhörighet kan sägas fungera som en motiverande och drivande kraft i 

släktforskningskontexten och ge svar på frågan om varför släktforskarna investerar i praktiken.  

Ett exempel på detta kan ses i hur Anna beskriver vad utforskandet av släktbanden bakåt har 

betytt för henne: 

 

Släktbanden bakåt, det är ju litegrann så här att man kan känna att man är ju inte ensam. 

Det är fler som har varit i samma situation som man själv. Det vet man ju egentligen, det 

är bara det att jag vet att nu finns det en jäkla massa människor bakom... och det visste 

jag väl egentligen tidigare också, men nu har jag liksom fler namn. (Anna 2019) 

 

Anna beskriver att släktforskningen har lett till att hon känner att hon inte är ensam – att fler 

har varit i hennes situation. Detta menar hon att hon visste sedan innan, men genom 

släktforskningen kan vetskapen om detta sägas ha konkretiserats; hon har nu namn på och mer 

information om de människor hon delar släktbanden med. Susanne uttrycker på ett liknande vis 

att kunskaperna – även om det bara handlar om ”namn på ett papper” och ”årtal” - kan bidra 

till känslor av tillhörighet: 

 

/…/ vi har ju samma gener, vi hör ihop på något vis. Och som jag ser det - alla dom här 

människorna - ja det är namn på ett papper och det är årtal och sånt här, jag kommer 

aldrig att få veta hur dom såg ut, dom flesta av dom, aldrig få veta hur dom var som 

personer och sådär, om vi skulle komma överens eller inte. Men dom är jag. Utan dom 

fanns inte jag. Det är ju alla deras gener som har blivit jag. Och jag har en väldig respekt 

för det. /…/ jag har en sån väldigt stark respekt för dom här människorna, så ja, för mig 

är det viktigt att dom inte glöms bort, för dom är vi. (Susanne 2019) 

 

I Susannes resonemang förenas känslor av tillhörighet med betydelsen av en gemensam 

biologisk substans. Susannes uppfattning om att ”dom är vi” – att hennes förfäder och hon är 
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”samma” – ger uttryck för uppfattningen om att gemensamma gener i viss utsträckning innebär 

en gemensam, kollektiv identitet (jfr. Alexander 1976: 34).  

 

I både Annas och Susannes citat ger uttryck för fantasmatiska aspekter av släktforskningen. Att 

inte vara ensam och att känna sam- och tillhörighet är en allmänmänsklig och starkt 

känsloladdad önskan. Trots att Anna och Susanne aldrig kommer att möta eller tala med de 

människor från det förflutna som de forskat på i fysisk mening, väcker det faktum att de är 

släktingar starka känslor av gemenskap. ’Fantasin’ om tillhörighet och gemenskap kan här 

sägas ge drivkraft och motivation både till föreställningar om en gemensam genetisk 

sammansättning samt åt släktforskningen som praktik, eftersom att den på ett effektivt vis tillför 

både föreställningen och praktiken med en känslomässig kraft (jfr. Gunnarsson Payne 2017: 

266ff.). Att utforska släktbanden bakåt – och kartlägga de personer man delar dessa släktband 

med – innebär även att antalet personer som informanterna identifierar som släktingar ökar, 

vilket kan bidra till känslor av att ”vara en del av något större”. Ett exempel på detta synliggörs 

även i Nils resonemang kring släktforskningens inverkan på individen:  

 

/…/ jag tror att för väldigt många individer kan det vara ett sätt att känna en sorts 

inplacering i en kontinuitet, att du får lite fotfäste här i världen så att säga, att jag vet att 

därifrån och därifrån och därifrån, där har jag mina beståndsdelar så att säga - jag hänger 

ihop, jag hör ihop till det här stora nätet, nätverket av människor. /…/ (Nils 2019) 

 

Nils beskriver även att släktforskningen kan ge upphov till känslor av stor ömhet inför de 

människor som man funnit inom släktforskningen. Han beskriver detta som att man skaffar sig 

”förälskelser”: 

 

Man kommer livet och döden så nära, för det blir så påtagligt. Och man skaffar sig 

förälskelser. På farmors sida var det en kvinna som gick långa vägar från ett jobb till ett 

annat, jobbade på en herrgård, blev med barn och så fick hon gå till något helt annat. Jag 

tyckte jag såg henne traska på dom här välkända vägarna på början av 1800-talet. Fick 

hon skjuts med nån? För det var inga små avstånd dom tog sig mellan hem och arbete, 

det kunde vara många, många kilometer - miltals kunde dom få gå. Man känner en stor 

ömhet inför många av dom här individerna, i synnerhet när dom har haft lite osis och så 

och ändå så hankar dom sig fram, klarar sig, uppfostrar barnen och det blir bra folk framåt 

av dem, fast det var så motigt. Det är riktiga romaner som utspelas, fastän man egentligen 

bara har siffror och orter och eventuella prästomdömen och sånt där. (Nils 2019) 
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Utifrån siffror, orter och prästomdömen kan en människas liv och tillvaro gestalta sig framför 

en. Baserat på den information som finns tillgänglig bildas historier, där glapp och tomrum ger 

möjligheter att låta fantasi och föreställningar bidra till att skapa mer enhetliga berättelser.  

Genom släktforskningen bekantar sig informanterna med människor som de delar 

släktskapsband med men som de aldrig träffat, och vars liv för länge sedan är utspelade. Den 

information som finns att tillgå knyts samman och bildar berättelser om unika människoöden. 

Att leva sig in i hur människors tillvaro upplevdes kan, som för Nils, väcka särskilda känslor 

inför de människor man forskar på.  

 

En annan av informanterna, Jessica, berättar för mig om en särskild person som har väckt extra 

starka känslor för henne; hennes mammas farfars kusin, en pojke som var polioskadad. Pojken 

var den enda sonen i familjen, men eftersom han satt i rullstol, kunde han inte ta över gården 

efter föräldrarna. Jessicas mammas farfar åkte därför till gården för att göra pojken sällskap och 

ta hand om gården. Jessica berättar att hon sökte efter kyrkan som låg i anslutning till platsen 

där de bodde: 

 

Och då såg ju jag att pojken och hans mamma och pappa, dom ligger begravda vid 

kyrkan, och det visste inte jag om. Så att då åkte jag ner till kyrkans hus och frågade: 

"Hej, finns den här gravstenen kvar?" - "Ja, kanske". Det var ingen som hade tagit hand 

om den gravstenen på typ 30 år, och det fanns ingen anmäld som skulle ta hand om den. 

Så när det är så, så kan ju vem som helst komma och säga "här vill jag bli begravd" och 

då tar man bort den gravstenen. Men som tur var så var det ingen som ville lägga beslag 

på den platsen, så när jag kommer dit, så står det en gravsten där. Så att nu har jag har 

anmält mig att jag tar hand om den. Det var jättehäftigt! Det var det verkligen, att nu har 

man samlat in den delen. (Jessica 2019) 

 

Jessica åkte till platsen själv. Gravstenen var täckt av både snö och mossa, och det gick inte att 

se vad det stod på den. Hon skrapade bort snön, tvättade gravstenen och fyllde i texten.   

Gravstenen kan ses som en symbol för en fortsatt närvaro av de döda släktingarna, en symbol 

som överskrider tidens gång (jfr. Boholm 1983: 218). Den fysiska aspekten – att det finns ett 

verkligt objekt som går att ta på – kan sägas skapa en ny dimension av närhet till det förflutna 

och till de människor som genom tiderna befunnit sig på platsen:  

 

Jag kan ta på den här gravstenen där jag vet att äldre släktingar har gått till och tagit hand 

om och lagt blommor och... ja. (Jessica 2019) 
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Jessica är inte ensam om att ta sig till de platser som har kopplingar till de personer man funnit 

genom släktforskningen. Även Carin berättar om att hon har besökt platser kopplade till 

släktforskningen. Carin beskriver att hon bland annat har besökt platsen som kan härledas till 

den äldsta grenen av hennes släkt, från slutet av 1500-talet. Det var tyska smeder som hade 

emigrerat till Sverige. Carin har även besökt platsen där hennes mormors mor kom ifrån: 

 

Jag tycker att det är skithäftigt. Att tänka liksom att här har dom gått, här har dom levt. 

Och jag kan nästan - det är väl inbillning - men jag kan nästan liksom känna att.… som 

när vi var på ett ställe utanför Kalmar där min mormors mor kom ifrån, och jag kunde 

nästan känna att nu är hon här, nu vet hon att jag är här och tittar på hennes hemtrakter 

och att vi åker på den vägen där hon gick. Jag tycker att jag kan känna att jag pratar med 

dom, jag tror ju att dom finns där någonstans på något vis. Och att dom... att dom ser att 

jag respekterar dom. (Carin 2019) 

Att besöka platsen där de nu döda släktingarna har levt sina liv – att vandra i deras fotspår – ger 

för Carin upphov till vad som kan beskrivas som ett slags övernaturlig känsla av 

sammankoppling till hennes mormors mor och de andra släktingarna. Det Carin ger uttryck för 

kan tolkas som att platsen fortfarande kan bära spår av förfädernas fysiska närvaro, trots att de 

är döda. Platsen kan, för Carin, erbjuda möjligheten att glimta på dörren till det förflutna och 

till de människor som levde där. Det Carin ger uttryck för i sitt citat kan kopplas till det som 

sociologen Jennifer Mason (2008: 37ff.) beskriver som ”översinnligt släktskap” 3, vilket hon 

beskriver som de släktband som upplevs som mystiska, magiska, övernaturliga, metafysiska 

eller spirituella - och som förstås som bortom någon (rationell) förklaring. Mason (ibid.) menar 

att upplevelser av översinnligt släktskap kan ses som ett av svaren på frågan om varför 

människor är fascinerade av ämnen som berör släktskap. Detta tema återkommer även i min 

intervju med Marie, som beskriver upplevelser av att ha levt samma liv som sin mormors 

morfars mor: 

Det finns vissa personer som jag forskar på, som min mormors morfars mamma, som jag 

tror att jag har varit. För där kunde jag liksom inte ge mig förrän jag hittade resultatet. På 

nåt vis så har jag lite återlevt hennes liv i det här livet, litegrann. Och jag känner en sån 

 
3 På originalspråk: ”ethereal affinities”. 
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otrolig samhörighet med henne som jag inte känner med nån annan jag forskar på.  

(Marie 2019) 

Förutom att forma och upprätthålla band till det förflutna och till de döda, beskriver flera 

informanter att släktforskningen har bidragit till upptäckten av släktingar som lever idag, som 

de inte kände till sedan tidigare. En av dem är Jessica. När jag frågar henne vad hon tycker är 

roligast med att släktforska svarar hon att det är att hitta nu levande människor som man kan 

koppla ett band till. Genom släktforskningen har Jessica funnit flera sysslingar till hennes 

mamma och på så vis även fått möjlighet att besöka den gård där hennes mammas farmor 

föddes:  

 

Det var jättehäftigt! Och då blev ju det min morfars kusiner, och det slutade med att vi 

kom till den gården där min mammas farmor var född. Jag fick sitta på den här gamla 

kökssoffan som hon är född i - alltså hur häftigt är inte det? Det var liksom så här "shit, 

det var här det började liksom", det var jättehäftigt! /…/ Och nu har jag ju skaffat nya 

kontakter, så nu har jag ju fullt med släktingar där uppe, som jag har kontakt med idag 

liksom. (Jessica 2019) 

 

Utifrån informanternas redogörelser kan vi se att släktforskningen har förmågan att utöka 

informanternas sociala nät. Även om personerna i fråga är ”främlingar” i den mån att 

informanterna aldrig träffat dem förut, verkar det faktum att man delar släktband ändå uppfattas 

som en tillräckligt stark koppling för att man ska söka och upprätthålla kontakt. Detta uppfattas 

som en starkt motiverande faktor i relation till släktforskningen för flera av informanterna. Ur 

släktforskarnas redogörelser går det även att tolka att besök till fysiska platser eller objekt kan 

bidra till att skapa en starkare känsla av samhörighet till de personer som upptäckts genom 

släktforskningen. Somliga av informanterna uppger även att de i sin släktforskning upplever 

särskilda kopplingar till specifika personer som inte längre lever och som de aldrig har träffat. 

Utifrån detta kan vi se det som att släktforskningen besitter potentialen att på ett kognitivt såväl 

som på ett emotionellt plan koppla samman individer med både döda och levande, ur det 

förflutna och i samtiden – och ge upphov till känslor av sam- och tillhörighet. Denna potential 

– att få höra ihop och höra till - kan utifrån informanternas utsagor tolkas som en fantasmatisk 

drivkraft i släktforskarkontexten. Här skulle vi kunna tala om släktforskningen och de praktiker 

som anknyter till släktforskningen som ett sätt för informanterna att skapa eller vidmakthålla 

förbindelser mellan generationer, till platser eller med det förflutna i allmänhet. 
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3. DÅTID OCH NUTID 
 

Peter Aronsson (2004: 13) menar att allt fler intresserar sig för historia. Detta efter en ”modern 

parantes” av stabilitet och framåtskridande som tycktes markera ”Historiens slut”, inom vilken 

historien med fördel kunde lämnas åt de professionella (ibid.). Historia skrivs, gestaltas och 

omsätts idag i allt fler miljöer, med fler syften och av fler människor än tidigare (ibid.). 

Släktforskning kan ses som en praktik inom vilken aspekter av historia brukas, omsätts och 

görs meningsfulla. Vi kan se detta som en aktiv process, inom vilken aspekter ur det förflutna 

– associerade med särskilda värderingar som vi önskar ta med oss in i framtiden - hålls upp som 

en spegel mot samtiden (jfr. Harrison 2012: 4). I detta kapitel undersöker jag hur informanterna 

talar om sin släktforskning i relation till förståelser av historia. Flera av informanterna uppger 

att de sedan de börjat släktforska har fått en annan syn eller ett vidgat perspektiv gällande frågor 

kopplade till förståelser av historia, tidrymd, samhälle och framtid – samt gällande sambanden 

mellan dessa. Utifrån informanternas resonemang kring dessa teman framträder i synnerhet den 

politiska aspekten av logikperspektivet. Med detta syftar jag på att informanterna uttrycker sig 

på sätt som mer eller mindre öppet ifrågasätter självklarheten eller naturligheten hos saker och 

ting kopplade till nämnda teman, vilket i sin tur kan öppna upp för ett medvetet handlande med 

syfte att förändra sociala normer, institutioner och praktiker (jfr. Glynos & Howarth 2007 i 

Silow Kallenberg 2016: 48). Om uppsatsens tidigare diskussioner syftat till att belysa vad 

släktforskning som fenomen består av – och varför släktforskarna investerar i praktiken – kan 

detta kapitel sägas ge inblick i hur eventuella förändringar av normer och föreställningar i 

relation till synen på historia sker.  

 

3.1 Små och stora historier 

Akademin, kulturarvsinstitutioner och skolan har sedan flera hundra år tillbaka i tiden haft en 

stark ställning vad gäller att finna, framställa, skydda och förmedla korrekt, sann historia 

(Aronsson 2004: 43). Även om institutionernas roll i samhällsutvecklingen har förändrats, så 

har universitet, skola, arkiv och museer under de senaste 300 åren varit nyckelinstitutioner för 

att utbilda, forska och fostra under etiketten ’historia’ (ibid.). En mycket stor del av den historia 

som skrivits och förmedlats har med självklarhet centrerats kring kunskaper kring de styrande, 

den egna staten och nationens öden och äventyr (Aronsson 2004: 44). Genom 

historieläroböckernas berättelser framställer skolan hur det samhälle eleven befinner sig i har 



 36 

vuxit fram; läroboken förmedlar vilka skeenden som har varit viktiga för samhällets tillkomst 

och fortsatta framtid (Mattlar 2017: 165f.). Läroböckerna kan sägas bidra till skapandet och 

upprätthållandet av dominerande föreställningar om samhällets och nationens förflutna, vilka 

grundar sig i särskilda kanoniserande händelser (ibid.). Teknologisk innovation så som 

databasteknologi, sociala medier, mobiltelefoner och digitalisering har sedermera erbjudit 

möjligheten att ”kringgå” institutioner och professionella historiker (De Groot 2016: 67). 

Tillgången till historisk information via internet kan sägas innebära ett slags frigörelse för 

individen, då det innebär möjligheten till en egen undersökande agens (ibid.). Detta inte minst 

inom släktforskningen, där den ökande publika tillgången till information via databaser och 

arkiv inneburit att specifik historisk information om särskilda personer och skeenden blivit 

tillgänglig att utforska och tolka för en större mängd människor som med enklare medel kan 

upptäcka sin egen, personliga, historia.  

 

Att släktforska kan sägas vara ett sätt att utforska de aspekter av historien som kan kopplas till 

”den vanliga människan” och de individnära historier om privatlivet som inte alltid upplevs 

vara representerade inom den institutionella och offentliga historieskrivningen. Bland 

informanterna förekommer det att dessa aspekter kontrasteras mot historieböckernas eller 

skolans historiska berättelser. Här uttrycks en logik som ställer kunskaperna om historia som 

förvärvats genom släktforskningen i kontrast till de kunskaper som förvärvats genom den 

offentliga historieskrivningen och -förmedlingen. Denna logik kan sägas uppvisa politiska drag, 

eftersom den i viss mån utmanar förståelsen om vad som kan och bör ses som en realistisk 

framställning av historia – eller vad som upplevs vara ”riktig” och ”autentisk” historia (jfr. 

Aronsson 2004: 112 ff.). En av de som resonerar i dessa banor är Mats, som uttrycker att 

släktforskningen ger ett annat djup i förhållande till det man kan läsa sig till i en historiebok: 

 
Alltså, sånt där som man läser i en historiebok om utvecklingen på 1800-talet, nån svält 

här och nåt krig där - det säger egentligen ingenting. Men när man läser om sina släktingar 

som svalt ihjäl eller som i Tornedalen under 1809 när kriget drog förbi där, då hela gårdar 

bara utplånades. På mina släktingars gård så hade de fältsjukhus för svenska armén, de 

staplade liken i ladorna. Och sen dog hela gården utom två eller något sånt där. Alltså, 

det ger ett helt annat djup. (Mats 2019) 

 

Utifrån tidigare kapitel kan vi se att släktforskningen erbjuder möjligheten att identifiera sig 

med och ”komma nära” de personer som kartläggs inom släktforskningen. Att sätta in dessa 

personer i den större historiens kontext, i berättelser om 1800-talets utveckling, svält och krig, 
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kan sägas bidra till att konkretisera och levandegöra – eller som Mats uttrycker; ”ge djup” åt – 

de historiska berättelserna. Detta i kontrast till historieboken, vars beskrivningar om svält och 

krig enligt Mats inte egentligen säger någonting. En annan av informanterna som ställer 

kunskaperna om historia som förvärvats genom släktforskningen i kontrast till den offentliga 

historieskrivningen är Nils: 

 

Nånting som man spontant tänker på ofta, det är väl vilka oväsentligheter man fick lära 

sig i skolan - och vad lite man fick handfasta kunskaper om hur det var, i varje fall hur 

det var att vara människa i det här landet och i de här landsändarna, hur tufft det kunde 

vara. Visst att folk var arma och så vidare, och överheten var taskig och sånt där men 

liksom... den fulla insikten om fattigdom, den är längre bort än vad vi kan egentligen 

föreställa oss. Och du vet, man följer en släkt så här, och man hittar: okej, han hade en 

gård och det gick bra, dom fick många barn, vad hände framåt här nu då? Ja, ungarna 

skingras, och rätt vad det är så sitter dom där två och är utfattiga...hamnar på fattigstugan 

och dör i arvmod. Fastän dom har haft ett rikt liv, det har till synes gått ganska bra, men 

någonting händer och så går det utför. Och det finns inga skyddsnät utan det yttersta är 

att dom får bli sockenhjon och skickas från gård till gård där dom får bo på nåder, ligga 

på nån höskulle och få lite kall gröt eller nåt sånt där, går i trasor och lumpor. Och när 

prästen skriver "utfattig", då är det utfattigt, då är det inte att dom har lite ont om 

lördagsgodis eller så utan då svälter dom. Dom aspekterna fick man aldrig riktigt klar för 

sig i skolan. Dom använde termer som att det var fattigt och uselt och allt sånt där, men 

när man ser vad det har inneburit för dem, och ser prästens kommentarer i kyrkböckerna, 

då förstår man mycket mer om hur det var. (Nils 2019) 

 

Nils resonemang kan tolkas som ett uttryck för att skolan i viss mån misslyckats med att 

redogöra för ”hur det var att vara människa” och särskilt i fråga om individers fattigdom och 

lidande. De uppgifter om de särskilda släkter, gårdar och levnadsöden som Nils har kommit i 

kontakt med genom släktforskningen har enligt Nils bidragit till en större förståelse för hur det 

verkligen var att vara fattig.  

 

Både Mats och Nils citat ger uttryck för den logik inom vilken förståelsen av historia och 

historieskrivning utmanas och kontrasteras med de perspektiv på historia som informanterna 

tillägnat sig genom släktforskningen. Genom att ställa dessa perspektiv på historia i motsats till 

den historia som presenterats i skolan och läroböckerna framstår den senare inte längre som 

naturlig eller självklar (jfr. Silow Kallenberg 2016: 48f.). Detta kan beskrivas som att 
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historieskrivningens kontingens synliggörs, vilket innebär att saker som tidigare inte ifrågasatts 

blir öppet för förändring (ibid.). Detta är även synligt i hur en annan av informanterna, Anna, 

talar om historia i förhållande till släktforskningen. Till skillnad från Mats och Nils, så jämför 

inte Anna uttryckligen de kunskaper hon förvärvat genom släktforskningen med kunskaperna 

sprungna ur den offentliga historieskrivningen. Däremot ger Anna uttryck för ett kontrasterande 

mellan ”kungarnas historia” och den historia som berör livet för ”en vanlig människa”:  

 
Det har ju också gjort som så att jag har blivit lite mer intresserad av historia. Jag är 

fortfarande inte det minsta intresserad av kungarnas historia utan jag är mer intresserad 

av hur det var att leva som en vanlig människa. /.../ Hur såg vardagen ut för alla olika 

typer av människor? Det gör ju att jag har fått ett större intresse för det, att fundera över 

det. (Anna 2019) 

 

Både Mats, Nils och Annas citat kan ses i ljuset av vad Aronsson (2004: 105) beskriver som 

historikernas strategi för vetenskap, vilken han menar i hög grad har gått ut på att fördriva det 

subjektiva från tolkningen av historia; och med detta även ett uttryckligt användande av 

historisk inlevelse – vilket setts som en överflödig och icke-vetenskaplig metod. I 

informanternas citat är det just detta; det subjektiva och personliga, det som ger underlag för 

inlevelse, som betonas som värdefullt och intressant.  

 

Informanternas resonemang om kunskaperna sprungna ur släktforskningen kontra skolan och 

läroböckerna kan tolkas som att släktforskningen upplevs bidra med en mer realistisk, intressant 

och djupare skildring av den historiska berättelsen. Inom denna logik lyfts de vardags- och 

individnära perspektiven av historia som betydelsefulla, kontra de större, kanoniserande 

händelser som upplevs representeras inom den offentliga historieskrivningen. Att 

informanterna beskriver att de genom släktforskningen ”får ett annat djup” och ”förstår mycket 

mer” kan även tolkas som sammankopplat med uppsatsens tidigare diskussioner om 

släktforskningen som grund för identitet och gemenskap. Genom att ”läsa historia” genom 

linsen av de egna släktingarnas livsöden, vilka de kan identifiera sig och känna gemenskap med, 

kan förmågan att leva sig in i de historiska skeden som de tar del av i släktforskningen tänkas 

öka. Politiska dimensioner av logiken blir synliga genom informanternas kontrasterande av de 

två perspektiven och öppnar upp ett utmanande av vad som bör och kan ses som en realistisk 

framställning av historia. Här kan släktforskningen tolkas som en grund utifrån vilken nya sätt 

att förstå och tolka historia och historieskrivning möjliggörs för informanterna.  
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3.2 Historiens sensmoraler 

Vårt behov av att orientera oss i samtiden är alltid stort (jfr. Aronsson 2004: 242). Historia har 

en funktion i att den kan användas som ett slags ”nuets kompass” (ibid.). Det historiska 

medvetandet framkallar det förflutna som en spegel av erfarenheter, inom vilken samtidens liv 

reflekteras – och inom vilken tidsmässiga särdrag uppenbaras (jfr. Rüsen 2004: 67). Med andra 

ord är inte historia enbart ett perspektiv på vad som har varit – utan även ett perspektiv på vad 

som är och det som komma skall. Flera av informanterna uttrycker att släktforskningen bidragit 

till att vidga perspektiven och sätta samtidens upplevda problem och bekymmer i relation till 

föreställningar om det förflutna. Här uttrycks en logik inom vilken föreställningar om skillnader 

mellan samtid och dåtid bildar grunder för uttryck av värderingar, åsikter och sensmoraler. 

Logiken som blir synlig här utmärks av politiska aspekter, genom en kritik eller ett 

ifrågasättande av samtida föreställningar, idéer eller handlingar. Detta synliggörs bland annat i 

följande citat av Jessica, där hon genom att jämföra den förståelse av dåtiden som hon förvärvat 

genom släktforskningen med uppfattningen om samtiden uttrycker en tydlig sensmoral: 

 

Min mammas farmor, hon cyklade ju - under andra världskriget, då var det dåligt med 

mat uppåt där hon kom ifrån - då cyklade hon härifrån till Hälsingland... det är liksom 40 

mil, 40 mil på cykel! Och så tog hon med sig mat på cykeln till sin familj då, syskon och 

så. Och så liksom gnäller man idag "åh vad jobbigt att gå till busshållplatsen"… [skrattar] 

Man bara "aa, där var det ju lite liv och död" eller vad man ska säga. (Jessica 2019) 

 

I Jessicas citat kan sensmoralen tolkas som att dagens ”gnäll” om att gå till busshållplatsen inte 

är legitim i ljuset av dåtidens långa cykelsträckor och brist på mat. Jessica beskriver att detta är 

något hon bär med sig; att världen har förändrats så mycket. Hon menar att synen på livet och 

tillvaron har påverkats sedan hon började släktforska: 

 

Man blir mer tacksam för det man har också, förr var dom ju tvungna att fixa mat till 

djuren för att sen kunna slakta djuren och äta, och ta hand om det själv. Medan nu behöver 

jag bara gå till Ica och köpa den där köttfärsen i köttdisken liksom. /…/ Man är ju tacksam 

för att det är så lätt idag [skrattar], så jag tycker inte att vi ska gnälla. (Jessica 2019) 

 

I motsats till den vanliga tropen ”det var bättre förr” uttrycks här en föreställning där livet i det 

förflutna förstås som svårt och tufft i jämförelse med det ”lätta” liv vi lever idag. Men kanske 

kan Jessicas resonemang på sätt och vis ändå kopplas till att ”det var bättre förr” i den mån att 
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det kan tolkas som att vi idag gnäller mer och att människor förr ses som mer handlingskraftiga 

än vi är idag, eftersom de tog hand om allt själva. Detta synsätt återkommer i flera av 

intervjuerna med informanterna. Precis som Jessica, uttrycker Marie att hon känner sig tacksam 

för det hon har när hon ser hur ”dom” hade det: 

 
/…/ just att man kanske är ganska tacksam över hur vi har det nu när man ser hur dom 

hade det då. Jag menar, om du blir ensamstående då finns det ju skyddsnät och det finns... 

men då, då stod du ju där och var tvungen att ta barnet med dig till jobbet, bära det i 

någon filt eller stå och mjölka kossorna samtidigt som du ammade eller... det fanns ju 

ingen mammaledighet eller föräldrapenning och såna saker utan du var ju tvungen att ha 

en stor familj för att kunna jobba, om du inte hade egen gård. [...] Så att det där är ju 

också såna saker som spelar in som kanske gör att man är lite tacksam för det man faktiskt 

har. (Marie 2019) 

 

I informanternas resonemang görs en stark åtskillnad mellan vår egen värld och det förflutna. 

Detta kontrasterande kan sägas vara en del av en större samhällelig diskurs inom vilken den 

moderna världens självförståelse grundar sig i uppfattningen om att den är radikalt annorlunda 

än tidigare generationer och tidsåldrar (jfr. Aronsson 2004: 80). Detta kontrasterande 

återkommer hos Mats, som menar att det inte går att jämföra dagens ”lyxsamhälle” med hur 

människor hade det förr: 

 
/…/ när man ser hur de har slitit och släpat och sen att bo i ett sånt här lyxsamhälle där 

vi... det är löjligt, det går inte att jämföra. Det ger ju perspektiv - man ska inte gnälla för 

mycket över småsaker i vår tid, där vi har det så otroligt bra. (Mats 2019) 

 

Sensmoralen som uttrycks i dessa informanters resonemang är att vi, i vår tid, inte ska ”gnälla”. 

Här uttrycks en politisk dimension av logikperspektivet, genom en kritik mot samtidens ”gnäll” 

över småsaker. Kunskaperna som informanterna tagit del av via släktforskningen tolkas i 

relation till förståelsen av samtidens upplevda bekymmer och används för forma en åsikt som 

utmanar vad som är legitimt att klaga på eller ”gnälla över”.   

 

Utifrån de förståelser av dåtiden som släktforskarna tillägnat sig, uttrycks ibland även åsikter 

som på ett direkt ifrågasätter samtida ideal eller åsikter. De kunskaper man fått genom 

släktforskningen kan här användas för att legitimera eller understryka en särskild uppfattning. 

Ett exempel på detta synliggörs i intervjun med Nils: 
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Jag blir så förbannad när dom säger att det finns inga svenskar - att alla är invandrare. Ja, 

ja, okej, men jag har inte hittat en enda invandrare fast jag är nere på mitten av 1600-

talet, så att så långt i alla fall är vi svenskar - eller får vi inte vara det ändå? Då retar det, 

dom här som är så oerhört vidsynta och "hela världen är en familj", ja det är gott och väl 

som jag tycker att det ska va, man ska inte ha krig, man ska inte vara osams; men man 

kan få vara lite stolt över den gruppen som har kämpat här i så många år emot alla odds, 

överlevt vinterkylan, svältår, fruktansvärda svältår - och på något outgrundligt sätt ändå 

kämpat sig fram och finns kvar idag. Och att tillhöra den gruppen, det är väl inte så att 

man är särskilt stolt eller nåt sånt, men man vill ha respekt i alla fall. Det är kanske där 

jag hamnar om jag ska börja fundera, jag har inte tänkt i dom här termerna riktigt så. 

(Nils 2019) 

 

Det faktum att Nils i sin egen släktforskning inte funnit en enda invandrare, trots att han i sin 

släktforskning kommit ända till mitten av 1600-talet, framställs här som ett motargument mot 

den påstådda uppfattningen om att ”det inte finns några svenskar”. Jag tolkar detta som att Nils 

kritiserar de diskussioner om ”svenskhet” och vad nationstillhörighet innebär som kan sägas ha 

florerat i samhället under de senaste åren. Genom att åberopa de fynd han har gjort i sin 

släktforskning, som utgår ifrån den egna släkten, ifrågasätter Nils dessa resonemang. Även 

Mats stödjer sig mot det han funnit i sin släktforskning för att kommentera invandring, men 

utifrån den egna släktforskningen kommer han fram till en annan slutats än Nils:  

 

Man kan ju ta vilka frågor som helst... invandring, ja - det har pågått hela tiden, det har 

varit samma problem alltid. På 1780-talet så vart det hungersnöd i Tornedalen, då flyttade 

man över till Norge, en massa människor. Och tiggde och svalt där istället, det är ju 

samma situation hela tiden. Så, jo, det påverkar nog mig på det viset, att när jag stöter på 

någon fråga så tänker jag "jaa..." och försöker se hela perspektivet - "är det relevant?", så 

att säga. Man kan inte ta nutidens tre-fyra år och ta det som någon slags grund för hur 

verkligheten är utan det är ju en... så perspektiv, det får man, ja. (Mats 2019) 

 

För Mats blir slutsatsen att det krävs ett större tidsperspektiv, mer än bara tre-fyra år, för att 

förstå en särskild fråga. Utifrån släktforskningen och det vidgade tidsperspektiv Mats fått, är 

hans uppfattning att invandring har pågått hela tiden. Här tolkar jag det som att även Mats 

stödjer sig mot det han funnit i sin släktforskning för att utmana, eller kontrastera, samtida 

föreställningar om invandring. Både Nils och Mats använder ett historiskt perspektiv för att 



 42 

understödja sina argument, men på grund av att de i sin personliga släktforskning funnit olika 

typer av information, tar sig också slutsatserna olika skepnad. Detta belyser att den historiska 

information som informanterna funnit kan politiseras och användas på olika sätt, vilket kan 

tänkas vara dels beroende på att de funnit olika typer av information i sin släktforskning – och 

dels på grund av att de utifrån olika personliga uppfattningar vill förmedla olika typer av 

budskap. Även här blir politiska dimensioner av logikperspektivet synliga genom ett utmanande 

av upplevda diskurser om invandring. I Nils fall handlar det om att utmana föreställningen om 

att ”det inte finns några svenskar”, medan det i Mats fall kan tänkas handla om att utmana 

föreställningar om invandring som ett nytt fenomen.   

 

Även om innehållet i det som informanterna lyfter i relation till frågor om historia varierar, så 

är gemensamt att de på olika vis och i olika utsträckning använder de kunskaper och förståelser 

av historia som de fått genom släktforskningen för att fördjupa eller bilda nya tolkningar av det 

förflutna och det samtida. Utifrån informanternas utsagor kan vi se att de förståelser av historia 

som de fått genom släktforskningen kan användas som ett medel för att orientera sig i, förstå 

eller också ifrågasätta aspekter av samtiden. Ofta grundar detta sig i ett kontrasterande mellan 

då- och nutid – där vår samtid mer eller mindre explicit skildras som radikalt annorlunda och 

där tidsmässiga särdrag synliggörs. Vi kan också se att informanternas uppfattningar av 

historien ofta innehåller mer eller mindre uttalade budskap, sensmoraler eller åsikter – som 

understödjs av de berättelser eller fakta som släktforskningen bidragit till att synliggöra. Utifrån 

logikperspektivet kan detta även tolkas som att föreställningar om hur det var förr legitimerar 

och ger drivkraft till de politiska logikerna, som i sin tur tar sig uttryck genom särskilda åsikter. 

Här kan vi se släktforskningen som en del i att förstå och förklara omvärlden för sig själv och 

andra. 
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4. SAMMANFATTNING 
 

 

Den här uppsatsen har syftat till att analysera hur släktforskare talar om sin släktforskning. 

Genom att undersöka de drivkrafter och föreställningar som ligger bakom praktiken, har jag 

analyserat hur övergripande diskurser och föreställningar om släktskap, identitet och historia 

uttrycks mot bakgrund av släktforskning som ett socialt och kulturellt fenomen. I uppsatsen har 

jag studerat hur förståelser av släktskap och historia kan sägas inverka på släktforskarnas 

uppfattningar om sig själva och sin plats i världen. Vidare har jag undersökt hur släktforskarna 

använder de kunskaper som förvärvats genom släktforskningen. 

 

I uppsatsens första analyskapitel diskuterade jag hur logiker kopplade till frågor om släkt- och 

blodsband i släktforskarkontexten kan sägas ta sig uttryck i intervjuerna med informanterna.  

Under kapitlets första underrubrik redogjorde jag för att viljan att få veta och ta reda på mer om 

släktbanden bakåt samt okunskaper om specifika personer eller andra detaljer upplevs som en 

motiverande faktor för släktforskarna. Kunskapssökandet beskrevs här som en social logik, 

inom vilken okunskap ses som en naturlig anledning till att man valt att släktforska.  

 

Under kapitlets andra underrubrik studerade jag informanternas resonemang kring varför de 

släktforskar – och redogjorde för att en fantasmatisk logik om att förstå sig själv kan ses som 

en av anledningarna till varför släktforskarna ”investerar” i att söka svar genom sin 

släktforskning. Här synliggjordes en koppling mellan släktforskning och frågor om identitet, 

där släktskap görs meningsfullt genom identitetsskapande.  

 

Under det första kapitels tredje och sista underrubrik diskuterade jag hur släktforskningen kan 

ses som ett sätt för informanterna att känna att de hör ihop och hör till. Baserat på 

informanternas utsagor argumenterade jag här för att släktforskningen besitter potential att 

koppla samman individer genom tid och rum, vilket har förmågan att ge upphov till känslor av 

sam- och tillhörighet. Jag beskrev att släktforskningen, inom denna kontext, kan tolkas som ett 

sätt för släktforskarna att skapa eller vidmakthålla förbindelser mellan generationer, till platser 

eller med det förflutna i allmänhet, vilket kan ses som en fantasmatiskt drivkraft.  

 

I uppsatsens andra analyskapitel diskuterade jag hur informanternas uttalanden kring 

släktforskning kan kopplas till frågor om historia och kontinuitet. Under kapitlets första 

underrubrik undersökte jag hur släktforskningen kan ses som ett sätt att utforska alternativa 
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aspekter av historien. Utifrån informanternas uttalanden argumenterade jag för att de kunskaper 

om historia som förvärvats genom släktforskningen ställs i kontrast mot den offentliga 

historieskrivningen och -förmedlingen. Jag menade att denna logik uppvisar politiska drag av 

logikperspektivet – genom att den i viss mån utmanar förståelsen om vad som är ”riktig” och 

”autentisk” historia. 

 

Under kapitlets andra och sista underrubrik redogjorde jag för informanternas upplevelser av 

släktforskningens inverkan i fråga om att vidga perspektiven och sätta föreställningar om 

samtiden i relation till föreställningar om det förflutna. Här argumenterade jag för att 

informanterna uttrycker en logik inom vilken föreställningar om skillnader mellan samtid och 

dåtid bildar grunder för uttryck av värderingar, åsikter och sensmoraler. Här åskådliggjordes 

politiska aspekter genom kritik och ifrågasättande av samtida föreställningar. Genom 

föreställningar baserade på uppfattningar om det förflutna och det samtida, kan särskilda synsätt 

legitimeras. Jag argumenterade för att förståelser av historia förvärvade genom 

släktforskningen kan användas som ett medel för att orientera sig i, förstå eller också ifrågasätta 

aspekter av samtiden. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

 

Otryckta källor 

 

Intervjuer: 

 

1. Anna (Pseudonym) 

Yrke: Hortonom  

Födelseår: 1963 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 19-04-16 

Intervjuns längd: 120 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

2. Marie (Pseudonym) 

Yrke: Arbetslös 

Födelseår: 1967 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 19-04-23 

Intervjuns längd: 70 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

3. Jessica (Pseudonym) 

Yrke: Arbetar på Arlanda 

Födelseår: 1995 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 19-04-15 

Intervjuns längd: 52 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

 

4. Nils (Pseudonym) 

Yrke: Pensionär 

Födelseår: 1943 

Kön: Man 

Intervjudatum: 19-04-23 

Intervjuns längd: 60 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 
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5. Susanne (Pseudonym) 

Yrke: Polis 

Födelseår: 1969 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 19-04-17 

Intervjuns längd: 54 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

6. Mats (Pseudonym) 

Yrke: Pensionär 

Födelseår: 1955 

Kön: Man 

Intervjudatum: 19-04-12 

Intervjuns längd: 46 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

Bilder: 

 

Bild 1: Informanten Jessica (pseudonym). Används med informantens godkännande. 

 

 

Tryckta källor 

Nationalencyklopedin, ontologi.  

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ontologi  

(hämtad 2020-11-25). 

Personhistoriska samfundet. Om samfundet. U.å. 

http://personhistoriskasamfundet.org/om-samfundet/ 

(hämtad 2020-11-24). 

Genealogiska samfundet. Framtid och historik. U.å. 

https://www.genealogi.net/om-gf/framtid-och-historik/ 

(hämtad 2020-11-24). 

Mass Observation. Mass Observation Project. 2015.  

http://www.massobs.org.uk/about/mass-observation-project 

(hämtad 2020-12-20) 

Riddarhuset. Det genealogiska arbetet. U.å.  

https://www.riddarhuset.se/verksamhet/genealogi-och-heraldik/om-svenska-adelns-

genealogier/ (hämtad 2020-11-18) 

http://personhistoriskasamfundet.org/om-samfundet/
https://www.genealogi.net/om-gf/framtid-och-historik/
http://www.massobs.org.uk/about/mass-observation-project
https://www.riddarhuset.se/verksamhet/genealogi-och-heraldik/om-svenska-adelns-genealogier/
https://www.riddarhuset.se/verksamhet/genealogi-och-heraldik/om-svenska-adelns-genealogier/
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Riksarkivet. Fri tillgång. 2018.  

https://sok.riksarkivet.se/om-soktjansten?infosida=fri-tillgang 

(hämtad 2020-11-18) 
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