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Abstract
The object of this two years master's thesis has been to study a specific genre of personal archives by examining 
the archives of nine parents who have lost one or several infants. Using internet-based methods, (e-mail, Skype 
and digital photographs), I have conducted qualitative research using a general interview guide technique. Using 
research from archival theory as well as other fields, my material has been arranged and analysed according to 
themes and recurring thoughts picked up from my informants during the interviews.
My main theoretical aid has been that the role of parent who has lost a child is the starting point for the creation  
of the personal archives. Another important theory is my definition of the term “document” as not dependent on  
medium and format, but on usage: if an object has been used as a part of an archive, it is a document. I also claim 
that study of personal archives is a way to help the archival profession and Swedish archival theory to become 
more democratic and inclusive, since especially the former is mandated to reflect all of society's many manifesta-
tions of culture and memory. The results show that the archives contain a large selection of documents in differ-
ent formats and mediums, but that they also have many similarities. This is an effect of the fact that the parents  
have all had roughly the same document-creating contacts with their relatives and friends, the authorities and the  
other parts of society often involved in the events proceeding the child's birth and death (or sickness and death). 
The reasons to create and maintain a personal archive are to preserve the memories of events, people, places,  
thoughts and feelings associated with the child and whatever time the parents got to spend with him or her. By re-
membering, the parents are also confirming the child's existence and place within the family, and helping them-
selves confirm their newly acquired role as parents who have lost a child. The archives and their constituent parts 
are used as physical and psychological “linking objects”, to help the parents feel (at least temporary) closer to 
their child by watching, touching or talking about the most important documents. These are often the ones dis-
played on special memory shelves, on family photo walls or in memory boxes. It follows that arrangement of the  
documents is based mostly on the emotional attachment of the parent to the individual document, and that de-
struction of records are extremely rare in the studied archives. Their growth diminished with time, but does not  
stop completely since the parents, other relatives and friends still create new documents, mostly to observe holi-
days and anniversaries. Furthermore, the way the parents use their archives and its constituent parts change as  
time passes. Individual documents may also change their emotional and cultural significance to the parent, or  
gain additional ones. Some of the underlying factors behind these findings are my informants views on creating,  
keeping and destroying documents. They all express a need to “save everything”, and most also want to “docu-
ment everything”. The latter, their wish to create new documents to complement the ones created primarily by 
others and as a result of specific events and processes, comes from a feeling of not having enough documents in  
the archives. It can also be the result of dissatisfaction with those that do exist. Finally, as is commonplace among 
personal archives, the archives in my study have multiple record creators within the immediate family and outside 
it,  even though my informants are usually the main creators.  This is a  two years master’s thesis in Archive, 
Library and Museum studies.
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Inledning

Den här uppsatsen skall  handla om personarkiv, närmare bestämt den speciella 
sort som skapas av en förälder som förlorat ett eller flera små barn. Till skillnad 
från en vuxens personarkiv, som skapats av honom eller henne själv, är det i dessa 
arkiv inte  huvudpersonen själv  som är  arkivbildare.  Istället  är  det  föräldrarnas 
relation  till  barnen  som är  arkivets  huvudsakliga  fokus.  Detta  gör  att  arkiven 
skiljer sig både från andra personarkiv och från andra typer av arkiv.

Varför skapas dessa arkiv? Hur liknar de och skiljer sig ifrån varandra? Vad 
kan de innehålla  för informations-  och dokumenttyper?  Är deras yttre och inre 
gränser  beroende  av  deras  format,  framställningssätt,  lagringsmedier  och 
informationsinnehåll? Har kulturella värden, såsom tankar, känslor och hur dokument 
används  någon betydelse  för  hur  arkivet  ser  ut? Eller  kan  kanske  alla  dessa 
faktorer påverka? Det är vad jag har valt att undersöka med denna uppsats.

Min inspiration till att skriva om denna kategori av personarkiv har flera olika 
källor.  Till  att  börja  med  handlar  det  om  själva  personarkiven  och  hur  de 
diskuteras  inom  arkivvetenskapen.  Hur  ska  de  definieras,  hur  skapas  de,  vad 
innehåller de, vilka likheter och skillnader har de i jämförelse med de offentliga 
förvaltningarnas arkiv? Varför är personarkiven viktiga att studera och borde de 
ägnas mer uppmärksamhet än de gör idag? Nästa diskussion som inspirerat mig 
handlar om personarkivens minsta beståndsdel – dokumentet. Vad är egentligen 
ett dokument och måste det ha en viss form och/eller vara framställt på ett visst 
sätt? Kan ett föremål, till exempel ett klädesplagg, en krukväxt eller ett smycke, 
vara ett dokument? Från Personal Information Management (PIM) har jag hämtat 
tanken att vi människor samlar och använder den information vi behöver för att 
fullgöra de många roller och förpliktelser vi har i livet. Att föräldrar är ett exempel 
på en sådan roll  i  PIM-litteraturen  fick mig  att  vilja  undersöka om detsamma 
gäller för föräldrar som mist ett eller flera små barn, genom att intervjua nio av 
dem och studera deras personarkiv.

Den  fjärde  inspirationskällan  har  däremot  inte  alls  med  den  akademiska 
världen  att  göra,  utan  är  en  viktig  del  av  min  egen  vardag.  I  en  hylla  i  mitt  
vardagsrum står en låda med mönster av små djungeldjur i glada färger mot vit 
bakgrund.  Den  är  snart  fylld  till  bredden  av  pappersark,  ultraljudsbilder, 
fotografier  och  mycket  annat.  Där  står  också  två  ljusstakar  i  glas,  fyra  små 
mjukisdjur och två inramade foton. Dessa föremål är delar av mitt personarkiv och 
minnen från två av de viktigaste och svåraste händelserna i mitt liv – mina första 
tre barns födelse och för tidiga död. Mina upplevelser och mitt eget stora behov av 
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att samla minnessaker efter dem har gjort mig intresserad av hur andra familjer 
med liknande erfarenheter vårdar minnet efter sina barn. Eftersom mitt eget arkiv 
innehåller många föremål och eftersom det ofta framhålls i litteraturen att det är 
vanligt i personarkiv ville jag undersöka om detta var ett återkommande drag även 
i  andra  föräldrars  arkiv.  Mitt  syfte  med  denna uppsats  är  alltså  att  studera  de 
speciella personarkiv som en förälder skapar och vårdar i samband med att hon 
eller  han  förlorat  ett  eller  flera  små  barn.  Därför  undersöker  jag  föräldrarnas 
orsaker till att skapa personarkiven, vilka typer av dokument som finns i arkiven, 
hur dessa dokument hanteras och organiseras och vad personarkiven och deras 
innehåll används till. 

Tack till:
Mina kloka och generösa informanter. Utan era berättelser och er vilja att visa mig 
de skatter era arkiv innehåller hade den här uppsatsen aldrig lämnat idéstadiet. 
Min  handledare  Marie  Steinrud  för  tålamod,  förståelse,  sympati,  skratt, 
uppmuntran och kloka ord under våra samtal via webbkamera och e-post. Min 
man David för all kärlek och den fantastiska vänskap du gett mig så länge jag har 
känt dig och för det tunga lass du bar för min och ”Minis” skull under de längsta 
fyrtio veckorna i vårt liv. Min dotter Dorothea som föddes under arbetet med den 
här uppsatsen, efter en riskfylld graviditet med påtvingad vila och en massa oro. 
Du är min skatt och mitt underverk. Och slutligen till mina andra tre älskade små 
barn: Alice (född och död i juni 2009), Eskil och Max (födda och döda i mars 
2010). Mamma saknar er.
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Tidigare forskning

I inledningen har jag presenterat bakgrunden till mitt val av forskningsområde. I 
det  här  kapitlet  ska  jag  presentera  något  av  det  som  tidigare  skrivits  om 
personarkiv för att koppla min undersökning till ett större sammanhang. Eftersom 
jag inte hittat några studier av just personarkiv hos föräldrar som förlorat små barn 
har jag dessutom satt mig in i ett litet urval av den stora mängden studier i olika 
ämnen som behandlar föräldrars olika sätt att hantera ett barns död, för att se om 
arkiv och deras innehåll kan användas som redskap i deras sorgebearbetning. 

Personarkiv
Mitt val att studera personarkiv istället för någon annan typ av arkiv har sin grund 
både i att mitt eget arkiv innehåller många föremål och i att det ofta framhålls i 
arkivvetenskaplig  litteratur  att  detta  är  vanligt  i  personarkiv.  Följande  avsnitt 
kommer därför att handla om hur personarkiv definieras i svensk och internationell 
forskning, hur föremål kan behandlas i arkivsammanhang i teori och praktik, samt 
hur sociala roller kan hjälpa oss att förstå arkivbildarens verksamhet.

Definitioner av personarkiv
Mitt intryck under arbetet med den här uppsatsen är att det inom svensk forskning 
i allmänhet är vanligare att presentera ett eller flera specifika personarkiv än att till 
exempel diskutera hur personarkiv skall definieras eller studera dem ur ett historiskt 
perspektiv. Teoretiska diskussioner förekommer alltså mer sällan.1 

Ett annat tydligt drag i forskningen är att definiera personarkiv utifrån deras 
skillnader och likheter med den offentliga sektorns arkiv. Tre bra exempel på det 
är de artiklar som jag valt att titta närmare på. Staffan Smedberg, Göran Nilzén 
och Martin Grass gör alla sådana jämförelser och menar att den offentliga sektorns 
arkivbegrepp inte rakt av går att överföra till personarkiv. Hur kommer då det sig? 

Det beror på att personarkiv har tre gemensamma kännetecken, skriver Grass. 
För det första bildas arkiven mer eller mindre slumpartat och utan att styras av 
regler och förordningar. För det andra är deras proveniens mindre säker på grund 
av det som han med en lånad tysk term kallar anrikning, det vill säga att det kan 
innehålla flera andra arkivbildares handlingar och/eller vara omordnat eller gallrats 
efter att det egentligen avslutats i och med arkivbildarens död. De innehåller också 

1Smedberg, S. (2009), ”Personarkiv”, s. 7.
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som regel både handlingar från arkivbildarens privata och offentliga liv och det är 
ofta svårt att identifiera var gränserna mellan dem går. Enligt Nilzén har många 
äldre arkiv också splittrats genom att de har kommit att ingå i privata s. k. samlingar, 
där handlingar med olika proveniens har sammanförts utifrån samlarens intressen. 
Det tredje kännetecknet är att personarkiv har större bredd än andra arkiv i fråga 
om handlingstyper och informationsinnehåll, eftersom de skapas genom arkivbildarens 
”offentliga och privata verksamhet och samlarintresse”.2

Personarkivens verksamhet
Sättet  personarkiven  tillkommer  på  kan  variera,  eftersom  det  som  bekant  är 
arkivbildarens verksamhet som skapar de handlingar som bildar arkiv. I offentliga 
arkiv är denna verksamhet relativt lätt att identifiera, men i personarkiv kan det 
vara svårare. Som vi nyss såg kan verksamheten i ett sådant vara både offentlig 
och privat. Är det då yrkeslivet, föreningsengagemang eller andra fritidsaktiviteter, 
utbildning, familjelivet, eventuella offentliga uppdrag eller något annat som är en 
persons verksamhet? Eller kanske allesammans? Staffan Smedberg föreslår att det 
är alla de olika roller en person har i sitt liv som är verksamheten. Ett annat sätt att 
uttrycka det skulle  kunna vara att  det våra relationer  till  andra människor  som 
utgör grogrunden för privatarkiv. Dessa roller eller relationer behöver dock inte 
finnas representerade i personarkiven i lika hög grad. Fokus på en eller några få 
roller  får  oftast  mera  uppmärksamhet  enligt  Smedberg.3 Det  faktum  att  de 
vanligaste  personarkiven  i  svenska  arkiv  och  i  publicerade  presentationer  av 
personarkiv verkar komma från individer som på något sätt ansetts framstående 
utifrån sin yrkesroll eller samhällsställning (politiker, kulturpersonligheter, militärer 
och framgångsrika företagare, m.m) kan peka på att det ligger något i den tanken.4 

Även i engelskspråkig forskning diskuteras som sagt sociala rollers koppling 
till  informations- och arkivskapande. Förutom i litteratur om PIM finns ett  bra 
exempel på det i Sue McKemmish artikel  Evidence of  Me. McKemmish syn på 
personarkiv  (”personal  recordkeeping”)  är  att  de  fungerar  som  ett  sätt  att 
”bevittna” och hedra minnet av en individs liv, eller: ”vår existens, våra aktiviteter 
och erfarenheter, våra relationer till  andra människor, vår identitet, vår ”plats” i 
världen.5 Hennes  utgångspunkt  är  alltså  snarare  frågor  om  varför  och  hur 
människor  skapar  och använder  personarkiv  än beskrivningar  av  typiska  arkiv 
eller diskussioner om gallring (hon säger inte heller direkt något om format och 
olika  medier).  McKemmish  använder  sig  av  litterära  exempel  och  sociologisk 
teori för att förklara hur personarkiv är viktiga för samhälle: dels genom att de 

2Grass, M. (1989), ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting.”, s. 22, 26; Nilzén, 
G. (2006), ”Personarkiv – vad är det och till vilken nytta?”, s. 19-21, 24; Smedberg, S. (2009), s. 7.
3Smedberg, S. (2009), s. 7, 8, 9.
4Lindroth, J. (2006), ”Personarkiven och den akademiska forskningen”, s. 81-82; Welander, L-O, (2006) ”Personarkiven – 
där allt kan finnas”, s. 29. 
5McKemmish, S. (1996), ”Evidence of Me”, s. 28, 29. Engelska textutdrag och begrepp i uppsatsen har översatts av mig, med 
hjälp  av ord.se  (Nordstedt  engelsk-svenska  lexikon)  och  McMillan  English  Dictionary  for  Advanced  Learners,  Second  
Edition (2007).
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berättar om individuella liv, men också genom att de är en del av vårt kollektiva 
minne och vår kulturella identitet.

Personarkiv  kan  analyseras  på  samma  sätt  som  andra  arkivbildares 
verksamhet,  menar McKemmish. Istället  för aktiviteter och funktioner inom ett 
företag eller en myndighet är ett personarkivs verksamhet de olika sociala roller vi 
tar på oss och de aktiviteter som dessa för med sig. Dessa roller blir tydligast när 
vi ser på dem i relation till andra människor och samhället i stort. Några exempel 
är enligt McKemmish förälder, barn, vän och medborgare. Hon menar att i alla 
sociala relationer finns det sätt att bete sig på och interagera med andra som är 
accepterade  och  förväntade.  Dessa  förväntningar  påverkar  skapandet  och 
användandet av våra personarkiv: det finns med andra ord ”personal recordkeeping 
cultures”.6 Vi  skapar  dokument  på  mer  eller  mindre  systematiska  sätt,  vi 
organiserar dem i relation till  varandra och den aktivitet som de skapades inom 
och vi bestämmer vad vi vill behålla och vad som kan förstöras, vad som är viktigt 
och vad som inte är det. Vissa vill dokumentera och spara “allt”, andra så lite som 
möjligt och återigen andra befinner sig någonstans mellan dessa två extrema lägen. 

Föremål som handlingar
Personarkivens tredje kännetecken, deras stora bredd i fråga om handlingstyper och 
informationsinnehåll, diskuteras också av Smedberg. Han menar att:

För en privatperson är arkivets avgränsning mot biblioteksmaterial knappast entydig. Detta 
innebär  att  många  personarkiv  innehåller  material  som  traditionellt  inte  räknas  som 
arkivhandlingar.7 

 Vad är det då för material som inte brukar räknas som arkivhandlingar? Jo, det är 
sådant som avskiljs ur arkiv när de ordnas och förtecknas. Ibland får det avskilda 
materialet  då  bilda  egna  samlingar  hos  arkivinstitutionen,  ibland  överförs  de 
istället till andra institutioner, t.ex. bibliotek och museer.8

Exakt vad som räknas som icke-arkivalier varierar, men föremål ingår ofta i 
denna definition. Nils Nilsson, som är en av svensk arkivteoris viktigaste författare, 
menar  till  exempel  att  föremål,  tidskrifter  och  grammofonskivor  är  ”icke-
arkivaliskt gods”.9 Ännu märkligare blir Nilssons uppdelning när man lägger märke 
till  att han tar med ljudinspelningar  i sin uppräkning av icke-arkivalier, eftersom 
dessa  faktiskt  nämns  i Tryckfrihetsförordningens  definition  av  handling:  ”en 
framställning [...] som kan [….] avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel”.10 Denna formulering fanns inte med i originaltexten av TF från 
1949, men tillkom 1974 för att markera att även ADB-upptagningar skall definieras 

6McKemmish, S. (1996), s. 30.
7Smedberg, S. (2009), s. 7, min anmärkning.
8Smedberg, S. (2009), s. 7; Grass, M. (1989), s. 22.
9Nilsson, N. (2006), ”Det svåra ordet arkiv”, s. 13.
10Notisum>Lagboken>Alfabetiskt register från A till Ö>Tryckfrihetsförordning>SFS 1949:105>2 kap. Om allmänna handlingars 
offentlighet, 3§. [2012-09-15]. 
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som handlingar.11 Att som regel skilja ut tidskrifter framstår också som förhastat: de 
kan istället ses som del av arkivbildarens egna tryck eller ingå i olika ärenden som 
de bör förtecknas tillsammans med.12 Av det ålderdomliga språkbruket att döma är 
det  tydligt  att  Nilssons  artikel  knappast  kan  vara nyskriven.  Den skrevs  också 
mycket riktigt 1977 men får ändå inleda en antologi om personarkiv från 2006. Det 
något märkliga i det upplägget är ingenting som redaktören eller någon av de övriga 
författarna kommenterar. Det kan möjligtvis vara ett exempel på det som tidigare 
sagts: att teoretiska diskussioner om personarkiv är ovanliga i svensk arkivvetenskap.

Däremot är artikeln ett intressant och tydligt exempel på hur föremål och andra 
dokumenttyper kategoriskt  kan skiljas ut ur alla typer av arkiv.  Den får därför 
representera den ”traditionella” synen på vad en arkivhandling kan vara.

En syn på föremålens plats i arkiv som jag anser är mer användbar i en nutida 
kontext har Staffan Smedberg och Martin Grass. Föremål, tryck och stenciler kan 
vara sådant som bör tas bort för att avgränsa arkivet skriver Smedberg, men han 
påpekar att det inte skall göras automatiskt. Böcker och andra tryck kan höra till 
akter, serier av egna publikationer kan räknas som otryckta alster och föremål kan 
fungera  som  bilagor  till  exempelvis  domstolsakter.13 En  handling  ska  alltså 
bedömas efter sin eventuella status som arkivhandling och inte sitt framställningssätt. 
Grass uttrycker det som att det är viktig att personen som ordnar arkivet avgör hur 
väl en handling representerar arkivbildarens verksamhet, vilken informationspotential 
den  har  och  vilka  ”funktionella  samband”  som  finns  med  arkivets  andra 
handlingar innan den kan klassificeras.14 

Ett mer praktiskt exempel på hur föremål kan vara arkivalier finns en studie 
av Kristina Myrdal. Där undersöker hon hur föremål som lämnats in till fem olika 
folkrörelsearkiv  tas  om  hand.  Hennes  svar  på  frågan  om  föremål  kan  vara 
arkivalier är att om de har lämnats in till arkivinstitutioner och där behandlas som 
”vanliga arkivhandlingar” är de handlingar som alla andra. Det är informationen i 
föremålen och deras länkar till andra handlingar som avgör om de bör bevaras.15 

Som Myrdal påpekar finns ingen exakt definition av föremål, men med hjälp av 
Nationalencyklopedin kommer hon fram till att det bör vara ”en flyttbar avgränsad 
företeelse som man kan beröra och som berörs av viss verksamhet”. Exempel på 
föremål är de fanor, standar, ordförande-klubbor samt märken och nålar av olika 
slag som var vanliga i  arkiven Myrdal studerade.  Bilder,  affischer,  fotografier, 
ljudband, videoband och pappershandlingar räknar hon däremot inte som föremål, 
trots att de ju också passar in på Nationalencyklopedins definition. Hon menar att 
skillnaden ligger i att de senare brukar behandlas som ”vanliga handlingar” på de 
flesta arkiv.16 Jag menar att det kanske inte är riktigt så enkelt att skilja på föremål och 

11Riksdagen>Dokument  & Lagar>lagar>Svensk författningssamling>Tryckfrihetsförordningen  (1949:105)>  SFSR (Lagrummet) 
[2013-04-29];  Riksdagen  (1974),  ”Konstitutionsutskottets  betänkande  med  uppgift  på  två  vilande  förslag  till  ändringar  i 
tryckfrihetsförordningen”, s. 2.
12Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 54, 55; Danielson, B. (1995) ”Ordnande och redovisning”, s. 147, 
155.
13Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 9.
14Grass, M. (1989), s . 22, 23, 26.
15Myrdal, K. (2009) Föremål på folkrörelsearkiv: En studie om föremålshantering, s. 7-8.
16Myrdal, K. (2009), s. 4-5, 27.
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andra  handlingar  eftersom  även  de  handlingstyper  som  Myrdal  räknar  upp  kan 
fungera som föremål.  Vi skall  återkomma till  det och till  hennes definitioner  av 
föremål  och  ”vanliga  handlingar”  senare,  bland  annat  under  min  diskussion  om 
teoretiska utgångspunkter. 

Föremålshantering och förtecknande i personarkiv
Myrdals  undersökning  visar  att  föremål  ofta  förtecknas  som  handlingar,  men 
ibland förvaras de i separata arkivkartonger tillsammans med pappershandlingarna 
och ibland registreras och förvaras de separat på grund av sina format (om de är 
för stora för arkivhyllorna eller kräver ett annat klimat än de övriga handlingarna). 
Föremålsregistren kan då hänvisa till förteckningarna så att kopplingarna mellan 
föremålen och andra handlingar går att se.17 

I andra fall avskiljs de helt från arkivet och överlämnas till museer. Det sker 
ofta med hänvisning till att de kräver speciella förvaringsmöjligheter på grund av 
storlek och material och därför en kompetens som inte finns bland arkivarier (men 
även då kan det finnas hänvisningar i förteckningen som visar att föremålet varit 
en del av arkivet).18

Flera av folkrörelsearkiven i Myrdals undersökning använder sig av Martin 
Grass schema för personarkiv när de förtecknar föremål. Grass menar att det trots 
personarkiven stora variation finns vissa handlingstyper som återkommer i så pass 
hög grad att det är möjligt att arkivlägga dem enligt sex huvudavdelningar. Dessa har 
han kallat 1. Personliga handlingar, 2. Manuskript och egna verk, 3. Korrespondens, 
4. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, 5. Samlingar och 6. Övrigt. Som 
vi har sett förordar Grass en format- och medieoberoende syn på arkivalier som 
innebär att en handling ska bedömas efter sin eventuella status som arkivhandling 
och inte sitt framställningssätt. Ändå vill han i en av arkivschemats huvudavdelningar 
placera vad han kallar ”arkivbildarens egna samlingar” (avdelning nr. 5).19 De kan 
bestå av böcker, klipp, foton, vykort eller affischer – material som enligt Grass 
ofta  klassificeras  som ”föremål”.  Dessa samlingar kan kräva speciell  vård och 
förvaring  och skall  därför  registreras  för  sig  så  att  det  går  lätt  att  se  vart  de 
förvaras. Föremål kan också förtecknas tillsammans med ”annat avvikande material” 
och  ”proveniensfrämmande  handlingar”  som  har  nära  samband  med  arkivet  i 
avdelning Övrigt (nr. 6). Det kan till exempel behövas om det i arkivet finns vissa 
handlingar från familjemedlemmar som man inte vill eller kan avskilja, skriver 
Grass.20 Enligt  Myrdals  informanter  är  det  framförallt  det  senare  sättet  att 
förteckna föremål som är etablerade på folkrörelsearkiv, men det används även på 
andra arkivinstitutioner.21

17Myrdal, K. (2009) s. 17, 20.
18Myrdal, K. (2009) s. 21, 22, 23, 26, 29, 30.
19Grass, M. (1989), s. 37-38.
20Grass, M. (1989), s. 38.
21Myrdal, K. (2009), s. 26.
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 Att förteckna föremål i personarkiv −  några exempel
Det är en oftast outtalad, men ibland också klart uttalad sanning att både svensk 
och anglosaxisk arkivteori  utgår från myndighetsarkiven.22 För personarkiv kan 
detta få effekten som diskuterats ovan −  att uppfattningen om vad som kan och 
inte kan vara arkivalier baseras på teori och praxis som utvecklats i arbete med 
myndigheters arkiv. En annan effekt blir förstås att det finns en stark tendens i 
arkivsammanhang att bedöma alla andra sorters arkiv efter hur mycket de liknar 
myndighetsarkiv,  med följden att  deras  status  som arkiv  kan underkännas  helt 
eller  delvis  och  att  dokument  (till  exempel  föremål)  kan  avsöndras  med 
motiveringen att de har ”fel” format för att kunna vara arkivalier. Någon historisk 
översikt av och diskussion om varför personarkiv och andra arkivtyper har fått 
mindre uppmärksamhet inom svensk arkivteori är inte på sin plats här, bara ett 
konstaterande om att det förhåller sig på detta sätt. Däremot vill jag hävda att det 
trots vad jag kallar ”traditionella synen” på vad som kan vara ett  dokument/en 
arkivhandling finns  det  exempel  på hur föremål  behandlas  som dokument  och 
självklara delar av arkiv. 

En annan sådan mer eller mindre uttalad sanning är den som jag utgått från i 
mitt val av uppsatsämne – att föremål är vanligt förekommande i personarkiv. Ett 
sätt att hitta dem är att studera arkivförteckningar i NAD (Nationell Arkivdatabas) 
med sökordet ”föremål” begränsat till  arkiv med personer som arkivbildare. Ett 
axplock därifrån visar att det i Öbergska släktarkivet finns ”strödda sällskapsspel”, 
att Braunerhielmska samlingen innehåller bland annat ”parkeringsskiva från Wien, 
1950-tal”,  ”två tegelskärvor från Ankara” och ”en plastkasse från Vadstena”. I 
Ulrika Ohlssons personarkiv finns ”familjen Ohlssons samlade glasögon”.23 Alla 
de här föremålen är förtecknade i serier som har ordet ”föremål” i rubriken, eller 
under  övriga  handlingar.  Övrigt-serier  är  ett  vanligt  förekommande  sätt  att 
behandla  föremål  i  personarkiv.  Två mycket  kända svenskars  personarkiv  kan 
tjäna som exempel. Vid ARAB (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) finns Olof 
Palmes  arkiv,  med  en Övrigt-serie  som getts  namnet  ”Gåvor”.  Den innehåller 
tavlor, föremål, böcker och en skivsamling.24 Närmare beskrivningar av de totalt 
33 volymerna i denna serie (uppdelade på tre underserier) saknas i arkivkatalogen 
Borge,  men  enligt  en  artikel  om arkivet  på  ARAB:s  hemsida  rör  det  sig  om 
föremål som Olof Palme fått i gåva vid utrikes och inrikes resor. Det är ”allt från 
serviser, vaser, broderier, afrikanska träskulpturer till tavlor av kända och okända 
konstnärer, liksom böcker med och utan dedikationer […]”. Till serien hör också 
”en del av de utmärkelser och medaljer Olof Palme fått ta emot”, samt ett inramat 
betyg från Kenyon College i  Gambier,  Ohio,  USA 1948.25 På samma sätt  har 
Kungliga  Biblioteket  (KB)  gjort  med  Astrid  Lindgrens  arkiv,  men  utan  att 

22Hobbs, C. (2010), ”Reenvisioning the Personal: Reframing Traces of Individual Life”, s. 214-215; Grass, M. (1989) s. 17; 
Smedberg, S. (2009), s. 6.
23NAD, sökning på föremål [2013-03-04]. 141 träffar.
24ARAB, sökning på arkivbildare:Olof Palme [2012-11-08].
25Olofpalme.org>Om Olof Palmes arkiv>Olof Palmes arkiv [2012-11-08]; Kenyon College>About Kenyon. [2012-11-08].
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använda Allmänna arkivschemat eller Grass schema. Serien ”L 230:20” beskrivs 
på följande vis: 

Föremål. 2 lådor. […] Många gåvor, från beundrare i alla åldrar, använde Astrid Lindgren i 
hemmet (dukar, grytlappar mm), medan andra (i första hand små dockor efter hennes diktade 
gestalter) hamnade på en hylla i arbetsrummet. Omkring år 2004 fördes de flesta gåvor som 
fanns kvar i arkivet över till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. De två lådor med gåvor, som 
nu återstår i arkivet, innehåller framför allt föremål tillverkade av barn.26

Personalen  på  ARAB verkar  här  alltså  ha  skapat  precis  en  sådan  Ö-serie  för 
”avvikande format” som Martin  Grass förespråkar och inte  valt  alternativet  att 
följa  hans  medieoberoende-princip.  På  samma  sätt  har  Kungliga  Biblioteket 
troligtvis resonerat när de förtecknat föremål i arbetet med Astrid Lindgrens arkiv. 

Men,  det  finns  även  andra  sätt  att  behandla  föremål  som  del  av  arkiv. 
Förteckningen  till  Agnes  och  Johannes  Hellners  familjearkiv  på  Riksarkivet 
innehåller flera intressanta exempel på det. I volymen ”4C:8. Fotografier” finns 
förutom foton  också  ”[...]  hårlock,  broderi,  medaljer  m.  m”,  tillsammans  med 
”Brev till  familjen Hellner” i  vol.  2A:10 finns ”pressade blommor”.  Volym 4I 
innehåller två herbarier, 1A:11 skissböcker i konsthistoria, och 1A:26 och 1A:27 
de Hellnerska barnens teckningar från skoltiden. Här finns alltså ett arkiv där flera 
olika  sorters  föremål  förtecknats  i  de  sammanhang  de  troligtvis  placerats  av 
arkivbildaren och inte i någon av de ”formatbundna” konstruktioner som annars 
verkar vara det vanligaste alternativet.27 

Designarkivet i småländska Nybro är en del av Kalmar konstmuseum och är 
ett  bra  exempel  på  att  gränserna  mellan  arkiv  och  museum  inte  alltid  är 
knivskarpa,  speciellt  när  det  gäller  personarkiv.28 Deras  arkivarie  beskriver  sin 
arbetsplats som en museisamling bestående av ca 700 personarkiv med varierande 
innehåll  och  omfång.  Designarkivets  samlingar  är  också  ytterligare  ett  bra 
exempel på hur föremål kan (och bör) behandlas som arkivalier. Allt material från 
en formgivare registreras tillsammans som ett arkiv under en arkivbildare, även 
om deras fysiska förvaringsplatser ofta måste skilja sig åt.29 De tio tusen objekt 
som Designarkivet förvaltar behandlar svensk formgivning inom textil, glas, mode 
och industridesign från sekelskiftet 1800 och framåt, med huvudfokus på skisser 
och ritningar. Jag har studerat de presentationer av ”månadens formgivare” som 
lagrats på deras hemsida. Där syns det tydligt att föremålen i arkiven behandlas 
som dokument  jämställda  med  skisser,  ritningar  och  foton.  Några  exempel  är 
Viola Gråstens arkiv där textilierna är fler än skisserna, Marie-Louise Hellgrens 
arkiv som innehåller både skisser och exempel på färdiga produkter, Ann-Marie 
Forsbergs arkiv ger oss möjlighet att följa arbetsgången från skisser till  färdiga 
mattor och detsamma gäller för Ebba von Eckermanns skisser och färdiga plagg. 
Genom att förteckna och tillgängliggöra olika typer av dokument tillsammans på det 

26Ediffah, sökning på Astrid Lindgren [2012-11-08].
27I detta fall arkivbildarna, eftersom det är frågan om ett familjearkiv.
28Designarkivet>Om oss>Designarkivet. [2012-08-10].
29Enligt Designarkivets arkivarie registrerar man sina arkiv. Om detta innebär förtecknande enligt något etablerat schema  
eller någon annan form av registrering framgick inte. Mailkonversation med arkivarie Caroline Boode [2012-08-09].
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här sättet framträder de i allra högsta grad processuella sambanden mellan dem förstås 
också väldigt tydligt.30

Att lyfta fram det unika i varje arkiv
Arkiven  i  mina  exempel  ovan är  väldigt  olika  vad  gäller  tidsomfång,  storlek, 
dokumenttyper, ja i princip hur man än jämför dem så skiljer de sig åt. Det som de 
har gemensamt är alltså endast att de alla är personarkiv som innehåller föremål. 

Att det inte finns ett sätt att behandla föremål i personarkiv och som självklara 
delar av dessa torde alltså  vara ganska uppenbart.  Men bör vi då behandla alla 
personarkiv likadant? Det är en fråga som Catherine Hobbs  diskuterar i ”Reenvi-
sioning the Personal: Reframing Traces of Individual Life”. Hon menar att vi måste 
sluta försöka tvinga in personarkiv i mallar som skapats för andra typer av arkiv. 
Fortsätter vi riskerar vi att förlora dokument med värdefullt innehåll genom att de 
gallras ut eftersom som de anses icke-arkivaliska. Dessutom kan den ursprungliga 
ordningen hotas när arkiven skall ordnas.31 Istället för att som nu göra jämförelser 
med de offentliga arkiven, leta efter kännetecken som stämmer in på sådana arkiv 
och reflexmässigt använda förteckningsscheman som utgår från dessa vill Hobbs 
att vi ska ta  större hänsyn inte bara till  det som gör personarkiven till  en egen 
grupp arkiv, utan också till det unika hos varje enskilt personarkiv.

Eftersom hennes poäng är att  vi i  första hand skall  lyfta fram varje arkivs 
särart och inte deras likheter med andra arkiv är Hobbs alltså inte heller någon 
förespråkare av färdiga scheman som utvecklats för personarkiv.32

Hon föreslår  istället  att  värdering  och  gallring  skall  utgå  ifrån  de 
omständigheter  som  format  arkiven  och  arkivbildarnas  ”karaktär”,  eller  alltså 
deras  personlighet  (och  hur  dessa  påverkar  hur  personerna  skapar  sina 
personarkiv).  Hobbs beskriver fyra olika koncept som kan hjälpa arkivarier att 
göra just detta, varav tre är intressanta för mig.33

”Documentation from Experience” utgår från tanken att se på personarkivens 
innehåll som dokumentation av individens liv, genom att de både är kopplade till 
erfarenheter och samtidigt en del av dessa erfarenheter. Hur dokumenten används 
kan  i  sig  berätta  mycket  om arkivbildarens  erfarenheter,  oavsett  om vi  också 
analyserar deras informationsinnehåll eller inte. Det är inte heller alltid så att den 
mest  uppenbara anledningen att  spara  ett  dokument  är  orsaken till  att  det  har 
bevarats, menar Hobbs. Vad dokumentet betyder för arkivbildaren kan skifta med 
tiden och måste inte alls ha med informationsinnehållet att göra. Ett brev kan lika 
gärna sparas för att påminna om en viktig period i livet, eller för att det är skrivet  
på vackert  papper,  som för att  avsändaren eller  innehållet  är  viktiga,  även om 
betydelsen förändrats  sedan brevet  lästes  första  gången.  Dokument  skapas  inte 
heller alltid medvetet för att sparas, påpekar Hobbs. Det kanske var ett ögonblicks 

30Designarkivet>Om oss>Designarkivet; Designarkivet>Samlingarna>Tidigare månadens formgivare [2012-08-10]; mailkonversation 
med arkivarie Caroline Boode [2012-08-09].
31Hobbs, C. (2010), ”Reenvisioning the Personal: Reframing Traces of Individual Life”, s. 222. 
32Hobbs, C. (2010), s. 221, 222, 223.
33Hobbs, C. (2010), s. 223.
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impuls som fick oss att skriva ner en kom-i-håg-lista på baksidan av kvittot från 
mataffären eller ta ett foto med mobiltelefonen när vi var ute på promenad, men i 
efterhand har de dokument vi skapade då fått en viktig plats i vårt arkiv. 

Nästa  koncept  har  fått  namnet  ”Relationship  to  Documentation”.  Vad  har 
arkivbildaren för inställning till att skapa dokument och arkiv? Vad avgör vilka 
dokument som skapas, bevaras eller förstörs? Syns det till exempel i hur arkivet är 
organiserat vilka dokument som arkivbildaren har starkast känslomässiga kopplingar 
till?  Vilket  eller  vilka  medier  som arkivbildarna  använder  kan  också  vara  av 
intresse menar Hobbs. Använder de  dator/surfplatta/smartphone eller  penna och 
papper, skrivs tankar och idéer ner på vad som råkar finnas till hands eller mer 
omsorgsfullt  i  en speciell  anteckningsbok?  Vad kan det  i  sin tur  säga oss  om 
arkivbildarnas inställning till ny teknik, eller tankar om hur länge de vill bevara 
vissa dokument?34

”Fluid, Personal Arrangement” heter slutligen det sista konceptet. De sätt som 
personarkiv  arrangeras  på  kan också  säga något  om arkivbildarnas  tankar  och 
gärningar.  Eftersom arkivbildningen och användningen av arkivet  inte  styrs av 
några lagar och regler kan den inre ordningen också ändras i takt med att enskilda 
dokument  minskar  eller  ökar  i  betydelse,  användbarhet  och ålder.  Den fysiska 
ordningen kan spegla en tankekonstruktion av arkivets ordning och vice versa. 
Vad som ser ut att vara en sammanblandning av dokument som inte hör ihop kan 
visa hur arkivbildaren associerat  nytillkomna dokument med sådana som redan 
ordnats och därför lagt ihop dem. Som exempel kan man tänka sig brev och vykort 
som förvaras tillsammans med tidningsurklipp eller släktforskningshandlingar och 
som visar sig vara tänkta att skickas till avsändaren som svar på något denne skrev 
till arkivbildaren. De flesta individer organiserar sina dokument enligt någon sorts 
system,  även om dessa  ofta  är  svåra  för  en  utomstående  att  känna igen,  eller 
tillämpas fullt ut i hela arkivet. Sådana system kan vara alltifrån löst sammanhållna 
buntar (”här ligger alla min anteckningar om personarkiv i ungefär den ordning 
jag  skrev  dem”)  till  klassiska  arkivskåp  med  strikt  ordnat  innehåll  (”här  är 
räkningar,  här  avtal,  här  dokument  från  sjukvården,  här  alla  papper  som  rör 
huset....”) och allt däremellan.35

Studier om föräldrar som förlorat små barn
Om föräldrars sätt  att  hantera sin förlust  och om samhällets  sätt  att  se på och 
hantera att barn i olika åldrar dör finns en del tidigare svensk forskning av bland 
annat etnologer, teologer, studenter i vårdvetenskap och socionomer (det mesta i 
form  av  studentuppsatser).  I  utländsk  forskning  finns  en  mycket  stor  mängd 
artiklar inom t. ex. olika grenar av omvårdnad: gynekologi, psykologi, mäns och 
kvinnors hälsa. Dessutom finns studier inom ”death studies”,  feministisk teori, 
kulturvetenskap  och  sociologi.  Eftersom  den  här  uppsatsen  inte  handlar  om 

34Hobbs, C. (2010), s. 227-228.
35Hobbs, C. (2010), s. 228-231.
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förlusten av ett litet barn i sig, har jag begränsat mig till  några få forskare och 
undersökt vad de har att säga om hur och varför föräldrarna på olika sätt samlar 
och vårdar minnen av sina barn. Framförallt har de använts som inspiration för att 
hitta exempel på vilka dokumenttyper som kan finnas i föräldrars arkiv efter barn 
som dött, men också för exempel på orsaker att skapa själva arkiven och för att se 
om några liknande resonemang förekommer hos mina och de andra forskarnas 
informanter.  Tillsammans  med  den  forskning  som  presenterades  i  föregående 
avsnitt  ger  dessa  studier  en  bild  av  hur  olika  kulturella  förväntningar  och 
värderingar kan påverka föräldrarna när de skapar och vårdar sina arkiv.

Charlotte Hagström skriver ur en etnologisk synvinkel i  sin ”Berättelser om 
änglabarn− Minnessidor  på Internet”,  som handlar  om hur  föräldrar  i  början av 
2000-talet skapar digitala minnesplatser om sina barn. Hon menar att minnessidorna 
kan ses som en genre av hemsidor, med liknande upplägg (webbplatsen har olika 
delar  för  livet  innan  barnets  död,  själva  dödsfallet  och  livet  efteråt),  design 
(bakgrunder, banners, ramar, typsnitt och liknande), musik och foton med liknande 
motiv. Många har också länkar till andra liknande sidor, gästböcker och sidor som 
visar upp de ”awards” de fått av sina läsare.36 Hagström ägnar också en hel del 
uppmärksamhet åt foton, eftersom det var genom porträtt på döda barn från början 
av 1900-talet som hon först kom i kontakt med bruket att skapa minnen av barn 
som dött genom fotografier. De porträtt av döda barn hon stött på i arkiv hade 
många likheter med foton från hemsidorna och hon diskuterar hur det kan komma 
sig, när de är tagna med nästan hundra års mellanrum.37 Idén om att minnessaker 
kan  ta  sig  liknande  form och  format  inom  en  viss  grupp  har  också  varit  en 
inspiration för mig i min analys, där jag jämfört de olika arkiven för att se om de 
mest liknar eller mest skiljer sig från varandra i fråga om innehåll. 

Socionomstudenterna  Johanna  Nilsson  och  Emelie  Sandell,  samt  Tobias 
Gustafsson och Erik Nyström har skrivit två uppsatser om hur föräldrar använder 
internet för att  skriva om sin förlust på olika forum, i slutna mailinglistor och i 
egna bloggar. Nilsson och Sandell drar slutsatsen att dessa fungerar på samma sätt 
som en stödgrupp: en plats där föräldrarna kan skriva av sig, få kontakt med andra 
drabbade och stöd  av  sina  läsare genom kommentarer.  Sammantaget  ger  dessa 
kontakter en sorts bekräftelse på att föräldrarnas reaktioner på det de går igenom 
är  normalt.38 Gustafsson och  Nyström  menar  att  berättande  kan ha  en läkande 
effekt  och att  det  har sitt  ursprung i  att  människan har ett  behov av att  skapa 
mening kring traumatiska händelser. Deras informanter uppger också att de mår 
bättre av att skriva av sig om sin sorg och en del av dem menar också att bloggen 
är  ett  sätt  att  bevara  det  döda  barnets  minne.39 Informanterna  i  Nilsson  och 
Sandells  studie har förlorat  tonåriga eller vuxna barn (Gustafsson och Nyström 
skriver inte hur gamla informanternas barn blev) men jag tror ändå (baserat på 

36Hagström, C. (2006) ”Berättelser om änglabarn – Minnessidor på Internet”, s. 93-96. 
37Hagström, C. (2006), s. 87, 88, 90.
38Nilsson,  J.  och Sandell,  E.  (2010),  Smärtan som inte syns - en kvalitativ  studie utifrån föräldrars erfarenheter av att  
förlora ett barn, s. 22, 24, 26, 43.
39Gustafsson, T. och Nyström, E. (2010),  Kravlös terapi - Föräldrars upplevelser av att blogga om förlusten av ett barn , s 
13, 14,17, 28-31.
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personlig erfarenheter och mina litteraturstudier) att föräldrar som förlorat barn 
har så pass mycket gemensamt i sin bearbetning av det trauma som det innebär att 
det ändå är möjligt att jämföra deras situation. Därför menar jag att de orsaker som 
fick informanterna i båda uppsatserna att vilja skriva om sitt barns död på internet 
kan jämföras med orsakerna till  att skapa ett arkiv och det skall jag också göra 
längre fram.

Den kanadensiska professorn i  kulturvetenskap (Cultural Studies) Penelope 
Ironstone-Caterall har i sin artikel ”When Isaac was gone: An Autho-etnographic 
meditation on mourning a  toddler” undersökt sin egen sorgeprocess efter sonen 
som dog plötsligt och oförklarligt några veckor efter tvåårsdagen. Behovet av att 
identifiera sig med andra som gått igenom liknande förluster (helst sådana med så 
många likheter med hennes egna upplevelser som möjligt), att förstå vad det var 
som hände när sonen dog, att  hitta  ett  sätt  att  skapa ny mening i livet och att 
hantera den nya identiteten som förälder utan ett levande barn fick henne att vilja 
undersöka samhällets sociala och kulturella oskrivna regler för hur vi kan och får 
sörja ett barn. Dessa oskrivna regler är något jag återkommit till i min analys av 
mitt intervjumaterial, eftersom de påverkar hur arkiv skapas, ordnas och används 
(och därför också påminner om Catherine Hobbs fyra koncept för värdering och 
gallring av personarkiv). För att kunna förstå, bearbeta och förhoppningsvis också 
lindra sin sorg måste föräldrar skapa en berättelse (”a narrative”) om sitt  barn, 
barnets död och livet därefter menar Ironstone-Caterall. En sådan berättelse kan 
sedan också kommuniceras till andra människor i förälderns omgivning.40 Denna 
tanke har jag också använt mig av, även om artikeln inte ger så många direkta 
exempel  på  hur  fysiska  minnen  (i  form  av  dokument)  kan  användas  i  dessa 
berättelser. Ironstone-Caterall skriver dock dels om behovet att söka information i 
litteratur  och  på  internet  (vilket  kan  tänkas  ge  upphov  till  dokument  om 
informationen sparas) och dels om att gå igenom sin sons efterlämnade saker och 
bestämma vad som skulle sparas därför att det var för betydelsefullt att kasta. Hon 
skriver också om hur hon återkom till att titta på foton av Isaac, vilket troligtvis är 
ett vanligt sätt att använda fysiska minnessaker för att bearbeta sorg och förlust av 
olika slag (och alltså inte bara efter ett barns död).41

De sista  två texterna har mer karaktären av handböcker, dels  för drabbade 
föräldrar, men också för personal inom sjukvård, kyrkor, skola och barnomsorg 
som möter familjer där ett eller flera barn fattas.42 Ingela Bendts Ett litet barn dör.  
Ett ögonblicks skillnad och Ingela Rådestads När möte blir avsked. Om att sörja  
ett mycket litet barn innehåller därför både fakta, föräldrars egna berättelser och 
frågor att samtala kring i till exempel studiecirklar eller stödgrupper. Bendt skriver 
om vikten av att föräldrarna får skapa och samla minnessaker av barnen, att de 
måste få ”så många som möjligt”43och att det även för syskon kan vara till hjälp 

40Ironstone-Caterall, P. (2005), ”When Isaac was gone: An Authoetnographic meditation on mourning a toddler”, s. 1-3, 13-
16, 19.
41Ironstone-Caterall, P. (2005), s. 2, 6, 7, 11.
42Bendt, I. (2006), Ett litet barn dör: ett ögonblicks skillnad (andra upplagan), s. 93.
43Bendt, I. (2006), s. 18.
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att göra till  exempel ett collage, minnesalbum eller minnes-tittskåp tillsammans 
med  sina  föräldrar.44 Exempel  på  minnessaker  är  ultraljudsbilder,  dödsannonser, 
journaler, blommor, brev och kort (kondoleanser), foton, dagböcker och anteckningar, 
leksaker (för de barn som levt längre än förlossningen), informationsfoldrar (från till 
exempel Spädbarnsfonden) samt konst och hantverk som föräldrarna själva skapat 
för att bearbeta sorgen.45 Rådestad ger förslag på hur vårdpersonal bör bete sig när 
ett barn föds dött eller dör strax efter förlossningen, för att föräldrarnas upplevelse 
av att se sitt barn för första (och ofta även den sista) gången skall bli ett så fint 
minne  som möjligt.  Vikten  av  att  ta  bilder,  fot-  och  handavtryck  och  klippa 
hårlockar  lyfts  fram,  liksom  att  ge  föräldrarna  möjligheten  att  spara  id-band, 
födelsebevis och barnets första filt och/eller klädesplagg. Hon föreslår också att 
”föremål som knyter an till barnet kan samlas i en liten minnesbox som erbjuds 
föräldrarna”.46 Framförallt har Berndt och Rådestads böcker använts som inspiration 
för att hitta exempel på vilka dokumenttyper som kan finnas i föräldrars arkiv efter 
barn som dött, men också för exempel på orsaker att skapa själva arkiven och för 
att se om några liknande resonemang förekommer hos mina och de andra forskarnas 
informanter.  De har  också  varit  till  hjälp  när  jag skrivit  intervjufrågorna,  för  att 
formulera dem så att jag skulle få så uttömmande, beskrivande svar som möjligt och 
beröra så många aspekter av arkiven, deras uppkomst, innehåll, användning och 
vård som möjligt.

Vi kan nu när avsnittet nått sitt slut alltså konstatera att det i tidigare forskning 
finns  en  tendens  att  jämföra  personarkiv  med  offentliga  arkiv  men  också  en 
förståelse för att personarkiv är en egen sorts arkiv och att de måste behandlas 
därefter, både i teori och praktik. Variationen i arkiven är som regel mycket stor 
både vad gäller format och informationsinnehåll och det beror på att personarkiv 
bildas mer eller mindre slumpartat och utan att styras av regler och förordningar. 
Istället  skapas de både genom arkivbildarnas privata och offentliga verksamhet 
och deras samlarintresse. Deras yttre och inre gränser är mer otydliga än hos andra 
arkivtyper, dels genom att arkivbildaren inte alltid är en enskild person utan ofta 
istället  kan vara en hel familj  eller släkt och dels de yttre gränserna mot andra 
discipliner.  En  effekt  av  dessa  kännetecken  är  att  personarkiv  ofta  innehåller 
föremål.  Vi  har  sett  att  dessa  föremål  kan förtecknas  på flera  olika  vis  enligt 
etablerade scheman för personarkiv och att de också kan studeras, värderas och 
förtecknas med utgångspunkt i det som gör dem unika, nämligen arkivbildarens 
personlighet och de andra omständigheter som format det.

En  annan  effekt  av  personarkivens  speciella  kännetecken  är  att  det  är  en 
persons relation till andra människor som utgör arkivets verksamhet. Därför har vi 
också  stiftat  bekantskap  med  idén  om  att  personarkiv  kan  analyseras  utifrån 
arkivbildarens sociala roller, till exempel föräldraskap. 

Avslutningsvis  har  vi  i  detta  avsnitt  också  fått  en  del  ledtrådar  om  vad 
föräldrar kan ha för orsaker till att skapa arkiv efter små barn som dött, genom den 

44Bendt, I. (2006), s 81.
45Bendt, I. (2006) s 18, 27, 46, 87, 158, 161.
46Rådestad, I. (1988), När möte blir avsked : om att sörja ett mycket litet barn, s. 92-93.
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tidigare forskningen om föräldrar som förlorat små barn. Detsamma gäller hur de 
resonerar kring vilka minnessaker de sparar och/eller skapar, vad som kan vara 
vanliga dokumenttyper i arkiven och hur dessa kan organiseras och användas. 
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Teoretiska utgångspunkter, syfte och 
frågeställningar

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som jag lutar mig mot i 
min  analys  av mitt  intervjumaterial,  samt  syftet  och frågeställningarna som är 
grunden i min undersökning. Min syn på personarkiv är inspirerad av ett flertal 
olika forskares idéer och består av fyra huvudtankar: en formatoberoende syn på 
dokument som förklarar varför föremål hör hemma i personarkiv, att arkivbildarens 
inre och yttre avgränsningar av arkivet skall respekteras, att sociala roller påverkar 
personarkivens uppkomst och vidare användning, samt att personarkiv är viktiga 
att studera för att våra arkivinstitutioner skall spegla hela vårt samhälle. 

Dokument är medieoberoende
Personarkivens minsta beståndsdel är dokumentet. I inledningen ställde jag frågan 
om vad ett dokument egentligen är och om det måste ha en viss form och/eller 
vara framställt på ett visst sätt för att kunna vara ett sådant. Jag menar att det som 
definierar ett dokument är dess kopplingar till andra dokument, informationen det 
innehåller,  dess  symboliska  värden och hur  det  används,  inte  dess  format  och 
framställningssätt.  Det är alltså  ett  dokuments funktion som avgör om det kan 
kallas ett dokument och dess kopplingar till andra dokument som gör det till en 
del av ett arkiv. Det som ”traditionellt” kallas föremål kan därför självklart vara 
dokument och arkivhandlingar i lika hög grad som till exempel pappershandlingar, 
foton, rörlig bild eller digitala filer och skall behandlas därefter. Med Michael Moss 
välformulerade ord handlar arkivskapande om att redogöra för och bevara ”The 
Documents in the Case”, oavsett vilken form de har.47

 

Varför använder jag då ”dokument” istället för ”handling”, ”arkivalie” eller 
något annat begrepp? Delvis beror det på att handling och dokument i stort sett 
används  som  synonymer  i  svenska  arkivsammanhang,  men  framförallt  för  att 
dokument är mer inkluderande: det används för att beteckna alla typer av objekt 
som kan  finnas  i arkiven.48 Det  är  också  det  mest  användbara  begreppet  i  en 
internationell kontext eftersom det används i standarder för arkivhantering. 

International  Council  on  Archives  (ICA)  fastslår  till  exempel  i  sin 
arkivbeskrivningsstandard  ISAD(G)  (International  Standard  Archival Description:  

47Moss, M. (2008), ”Opening Pandora's Box:What is an Archive in the Digital Environment?”, s. 71.
48Myrdal, K. (2009), s. 8.
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General) att  ett  ”document” är ”recorded information regardless of medium or 
characteristics”. I den svenska versionen av ISO-standarden för dokumenthantering 
finns  två  definitioner.  Den  generella  lyder:  ”information  eller  objekt  som  kan 
hanteras som en enhet” och den specifika: ”information som en organisation eller en 
person  skapat,  mottagit  och  bevarat  som  verifiering  eller information,  för  att 
uppfylla lagstiftarens krav eller i den löpande verksamheten”.49 Att det finns två 
definitioner beror på att man i engelsktalande länder gör skillnad på ”document” 
och ”records”. Någon mer uttömmande diskussion om skillnader och likheter mellan 
de två begreppen finns det inte plats för här, men något förenklat är ”document” 
ett  enskilt  objekt  (eller  en  enskild  handling)  och  ”record”  en  dokumenterad 
händelse eller en kedja av händelser, som kan bestå av ett eller flera ”documents”. 
Det viktigaste kännetecknet för ”records” är att de kan länkas till att någon gör 
något, till någon form av handlande.50 I ISO-standarden är ”document” detsamma 
som ett ”specifikt dokument” och därför den minsta beståndsdelen i ett arkiv. 

Det finns även en hel del internationell forskning om begreppet. Michael K. 
Buckland och Linda Schamber diskuterar båda hur betydelsen av ”dokument” har 
utvidgats  i  takt  med  att  digital  teknik  har  utvecklats  och  dess  traditionella 
betydelsen har utmanats.  Buckland hävdar i två artiklar att det inte finns några 
teoretiska skäl till att termen dokument endast skulle omfatta text och visar att allt 
som kan fungera  som ett  dokument  kan sägas  vara  ett  sådant.51 Vad som har 
betydelse är att  någon bestämt sig för att  objektet  kan användas för att  bevisa 
något  genom att det på något sätt utpekas som dokument. ”Att bevisa” behöver 
inte  nödvändigtvis  ha  någon  rättslig  betydelse,  det  handlar  snarare  om  att 
”representera, rekonstruera eller demonstrera ett fysiskt eller konceptuellt fenomen” 
och att ”bestyrka  eller  bekräfta  ett  faktum”. Detta  utpekande kan innebära  att 
dokumenten organiseras in i någon form av informationssystem (till exempel ett 
arkiv) genom katalogisering eller förtecknande. Objektet blir alltså behandlat som 
ett dokument och uppfattats därför som ett sådant, det är dess funktion som avgör 
hur det definieras. Buckland lägger också vikt vid att objekt måste ha ”organiserade 
och meningsfulla relationer” till andra bevisbärande objekt för att bli dokument, det 
vill säga att det är sambanden mellan olika objekt som skapar dokument .52

Linda Schamber menar att vår uppfattning om vad som kan och inte kan vara 
ett dokument alltid har påverkats av vilka teknologier som funnits tillgängliga för 
oss.  Traditionellt har vi kopplat dokument till tryckkonsten och de kännetecken 
som den gett sina produkter (det vill säga pappershandlingar av olika slag), men i 
och med de digitala dokumentens ankomst har vi fått tänka om.53 Det här är en 
diskussion som knappast har avstannat inom arkivteorin. När artikeln skrevs hade 
ju till exempel ännu inte sociala medier, smarta mobiltelefoner och surfplattor fått 
den  självklara  plats  i  många  människors  vardag  som  de  har  idag. Att  både 

49Bodin, S. (2005), ”Elektronisk dokumenthantering och elektroniska dokumenthanteringssystem”, s. 60.
50Reed, B. (2005) ”Records”, s. 102. ”A record has to be linked to doing something”.
51Buckland, M. (1997) ”What is a 'document'?”, passim; Buckland. M. (1998), ”What is a 'digital document'?” passim. 
52Buckland. M. (1997), s. 806.
53Schamber, L. (1996), ”What is a Document? Re-thinking the Concept in Uneasy Times”, s. 669-670.
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Buckland och Schamber fokuserar på hur den tekniska utvecklingen påverkat vad som 
anses vara dokument visar att det är ett begrepp som har och troligen fortsätter att 
förändras  i  takt  med  förändringar  i  samhället.  Det  är  också  ett  väldigt  brett 
begrepp,  som i  princip inte  lägger någon vikt  vid dokumentens  utseende,  utan 
koncentrerar  sig  på  deras  funktion  och  relation  till  andra  dokument. För  att 
sammanfatta Schamber och Bucklands definitioner kan man alltså säga att  vad 
som helst kan vara ett dokument. 

Arkivbildarens inflytande och proveniensprincipen
Det är informationen i föremålet som avgör om det bör bevaras, inte format eller 
medium,  säger  Kristina  Myrdal.  Ett  föremål  är  därför  ett  dokument  om  det 
behandlas som ett dokument, vilket i hennes undersökning innebär att de måste ha 
lämnats in till en arkivinstitution och förtecknats som en ”vanlig arkivhandling”.54 

Vad  innebär  det  för  alla  de  föremål  i  personarkiv  som  aldrig  hamnar  hos 
arkivinstitutionerna? Jag menar att Myrdals definition kan användas även för dem, 
om den kombineras med Michael Bucklands sätt att beskriva ett dokument. Om 
“behandla som ett föremål” inte måste vara någonting som sker på ett arkiv utan 
helt enkelt betyder att någon har bestämt sig för att använda föremålet som ett 
dokument,  måste  det  vara  tillräckligt  att  det  har  inkluderats  i  ett  personarkiv. 
Istället för arkivarien är det alltså arkivbildaren som bestämt att föremålet är ett 
dokument.  Ett  mer  specifikt  exempel  på  detta  är  när  föremål  får  representera 
kulturella värderingar genom att de tilldelas symboliska betydelser. Dessa betydelser 
påverkar hur de används, något som diskuteras i uppsatsens analyskapitel (framför allt 
under rubriken ”Föräldrarnas personliga dokumenthanteringskultur”).

Andra forskare fokuserar också på ett dokuments informationsvärde, hur det 
kan tänkas komma till användning och hur på det tillkommit. Berndt Fredriksson 
går så långt i sin diskussion om värderings- och gallringsarbete som att hävda att 
”all information som skapas hos en arkivbildare kan användas för någon typ av 
forskning  eller  övrigt  slag  av  informationshämtande”.55 Definitionen  av  när 
föremål blir  dokument här ovan, principen att  föremål skall  bedömas efter sitt 
informationsinnehåll och sina funktionella samband med andra handlingar (som 
hämtats från Myrdal, Smedberg och Grass) och Fredrikssons tanke har fungerat 
som inspiration till min tolkning av proveniensprincipen.56 

I korthet går proveniensprincipen ut på att arkivhandlingar som tillkommit hos 
en  enskild  person,  släkt,  gård,  företag eller  myndighet  också skall  ordnas  och 
hållas samman med utgångspunkt i denna arkivbildares verksamhet (istället för till 
exempel efter ämne, geografiskt, tillkomstdatum, format eller i bokstavsordning). 
Denna  avgränsning  mot  andra  arkiv  kallas  den  yttre  proveniensen,  medan 
principen att ett arkiv skall ordnas och förtecknas så att det avbildar arkivbildarens 

54Myrdal, K. (2009), s. 7-8, 26-30.
55Fredriksson, B. (2003) ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri”, s. 22.
56Grass, M. (1989), s. 22, 23, 26; Smedberg, S. (2008), s. 9.
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verksamhet kallas den inre proveniensen eller strukturprincipen.57 Om handlingar i 
arkiv inte ordnas så att vi kan se hur de är del av ett händelseförlopp (dvs. del av 
arkivbildarens  verksamhet),  så  förlorar  vi  sambandet  mellan  dem och  därmed 
mycket viktig information.58 

Proveniensprincipen kan tolkas och har tolkats så att arkivbildarens egen syn 
på vad som ingår i det egna arkivet är något som är viktigt att ta i beaktande. Sir 
Hilary Jenkinson är ett av den brittiska arkivteorins stora namn och har också haft 
stort  inflytande  över  arkivväsendet  i  andra  engelskspråkiga  länder.  Hans 
gallringsmodell utgick från att arkivbildaren själv vet bäst vilka handlingar som 
saknar betydelse i den egna verksamheten, eller med andra ord: det material som 
arkivbildaren  ansåg  hörde  till  arkivet  var  det  material  som  skulle  bevaras.59 
Arkivbildaren  har  alltså  fastställt  arkivets  innehåll  redan  innan  det  eventuellt 
levereras till  arkivinstitution.  Jenkinsons syn på arkivbildarens roll i gallring är 
baserad på offentliga arkiv, men jag menar att den kan fungera som inspiration 
även på arbetet med personarkiv. Arkivbildarnas kunskaper kan användas för att 
bättre förstå sambanden mellan dokumenten och för att förstå deras olika lager av 
betydelser. Det kan ge fördjupad kunskap om personarkiv både i studier som min 
och i eventuella ordnings- och förteckningsarbeten. De är trots allt arkivens skapare 
som vet mest om sitt material,  de är de främsta experterna på sina egna arkiv. 
Jenkinsons tanke kan då, som Berndt Fredriksson uttrycker det, ses som ”ett radikalt 
utflöde  av proveniensprincipen”.  Arkivbildaren  blir  då  både  den  som  skapar 
handlingar och den som bestämmer vilka av dem som skall bevaras.60 Min tolkning 
av proveniensprincipen innebär att jag menar att om vi inte skall dela upp handlingar 
som hör samman utan alltid behandla dem som en enhet så bör det gälla oberoende av 
vilka dokumenttyper arkiven innehåller. Det vill  säga: ”föremål” och annat material 
som  ofta  kallas  ”icke-arkivalier”  skall  inte  automatiskt  brytas  ut  ur  arkivet  utan 
behandlas likadant som alla andra typer av dokument.

Om vi plockar ut handlingar på grund av deras form och format, riskerar vi att 
förstöra den struktur och de kopplingar som arkivbildaren skapat mellan arkivets 
delar, det vill säga den inre proveniensen.61 Även detta begrepp tolkar jag på ett 
något annorlunda sätt än i ”traditionell arkivteori”, med hjälp av ett citat från Fia 
Ewald. Det fångar upp problemen med arkivbildarens roll och frågan om format 
och framställningssätt definierar vad ett dokument och ett arkiv är. Ewald skriver 
att vår uppgift som arkivarier i ett ordningsarbete med proveniensprincipen som 
grund är att  ”markera vilken information som använts av en arkivbildare”.62 Jag 
menar att denna tanke även innefattar den ordning som informationen har använts 
i,  det  vill  säga  sambandet  mellan  handlingarna.  Den  här  definitionen  kan 

57Gränström, C. (1995) ”Arkivteori”, s. 15, 16, 21; Ewald, F. (1992) ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda 
arkiven”, s. 8-9.
58Gränström, C. (1995), s. 15-16.
59Trace, C. B. (2010), ”On or Off the Record? Notions of Value in the Archive”, s. 56; McKemmish, S. Reed, B. Piggott, M. 
(2005), ”The Archives”, s. 174.
60Fredriksson, B. (2003), s. 25.
61Fredriksson, B. (2003), s. 22, 25, 47; Ewald, F. (1997). ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s.  
36.
62Ewald, F. (1997), s. 41.
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appliceras  på  även  andra  delar  av  arkivteori  och  praktik:  den  är  definitivt 
användbar när vi studerar personarkiv eftersom den fokuserar på arkivbildaren och 
inte  på  vilket  medium  som  används  för  att  förmedlas  informationen.  Ewalds 
definition fastnar varken i de problem som kan uppstå om vi helt  lämnar över 
ansvaret till arkivbildaren, eller i tankar om att arkivhandlingar bara kan ha vissa 
format och tillverkningssätt för att räknas som delar av arkiv.63

 Även om den här uppsatsen inte handlar om ordnande och förtecknande av 
personarkiv  så  visar  citatet  från  Ewald  tillsammans  med  de  andra  teoretiska 
utgångspunkter  som  presenterats  i  det  här  avsnittet  på  vikten  av  att  använda 
arkivbildarens  kunskaper  för  att  ett  sådant  arbete  verkligen  skall  representera 
arkivets yttre och dess inre proveniens. Jag tror också att de kan vara till nytta för 
studier av personarkiv i allmänhet, speciellt för att uppmuntra till diskussion om 
skillnader mellan dem och allmänna arkiv och vad det får för konsekvenser för hur 
vi behandlar personarkiv i praktiska och teoretiska arkivsammanhang.

Arkivens uppkomst och användning påverkas av sociala roller 
I  den  australiensiska  antologin Archives:  Recordkeeping  in  Society  diskuteras 
termen  ”document”  i  flera  olika  sammanhang.64 Robert  Hartland,  Sue 
McKemmish  och  Frank  Upward  förordar  där  en  mer  allmän,  men  liksom 
Bucklands  och  Schambers,  mycket  bred  definition  av  begreppet.  För  dem  är 
dokument en form av nedtecknad eller registrerad information, som kan användas 
för  att  ”informera,  kommunicera,  underhålla,  förmedla  kunskap,  uträtta  affärer, 
rättfärdiga eller godkänna handlingar, kontrollera eller reglera sociala relationer, 
säkerställa våra rättigheter och skyldigheter, återge ett handlande eller en bedrift 
och tillhandahålla bevisning”.65 Alla dessa exempel på hur dokument används är 
beroende av sociala relationer till andra människor, någon som är ”mottagare”eller 
”avsändare” av informationen de innehåller. 

Att  ett  personarkivs  verksamhet  är  våra  olika  sociala  relationer  till  andra 
människor  och  de  aktiviteter  som  dessa  för  med  sig  har  vi  redan  sett  hos 
McKemmish och Smedberg.  En människa kan naturligtvis  inneha många olika 
roller samtidigt, men en av dem får oftast större utrymme i personarkiven än de 
andra.  I  arkiven  jag  studerar  är  det  som  sagt  föräldraskapet  som  är  i  fokus, 
informanternas relationer till barnen som inte längre lever. Den ”verksamhet” som 
arkivbildarna i dessa privatarkiv ägnar sig åt menar jag alltså är att vara föräldrar 
som förlorat ett eller flera barn. Lite annorlunda uttryckt kan man också säga att de 
dokument som finns i arkiven berättar om rollen som förälder till barn som dött, 
om händelseförloppet som ledde fram till att informanterna blev ”föräldrar som 
förlorat små barn” och om deras liv med och utan barnet.66 

63Fredriksson, B. (2003), s. 22, 25, 47.
64”About this book”, (2005), s. xiii.
65Hartland, R. m.fl. (2005), s. 75.
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 Ironstone-Caterall skriver att en förälder som förlorat barn måste hitta ett sätt 
att skapa ny mening i livet och att hantera sin nya identitet som förälder och att det 
finns sociala och kulturella oskrivna regler i samhället för hur vi kan och får sörja 
ett barn. Dessa oskrivna regler är något jag återkommit till i min analys av mitt 
intervjumaterial, eftersom de påverkar hur arkiv skapas, ordnas och används (och 
därför  också  påminner  om  Catherine  Hobbs  fyra  koncept  för  värdering  och 
gallring  av  personarkiv).67 För  att  kunna  förstå,  bearbeta  och  förhoppningsvis 
också  lindra  sorgen  efter  förlusten  måste  föräldrarna  skapa  en  berättelse  (”a 
narrative”) om sitt barn, barnets död och livet därefter menar Ironstone-Caterall. 
En  sådan  berättelse  kan  sedan  också  på  olika  sätt  kommuniceras  till  andra 
människor i förälderns omgivning. Att kommunicera betyder inte nödvändigtvis 
muntligt  berättande.  Jag  menar  att  det  lika  gärna  kan  handla  om  att  skapa 
individuella dokument som till exempel ett collage eller ett minnesalbum och låta 
dem bli  delar  av  en  förälders  personarkiv.68 Dokumenten  kan  sedan  visas  för 
andra, till exempel familj, släkt, vänner, terapeuter och annan sjukvårdspersonal. 

Arkivinstitutionerna skall spegla samhället
Varför är personarkiven viktiga att studera och bör de ägnas mer uppmärksamhet 
än de får idag, undrade jag i uppsatsens inledning. Mitt övergripande intryck av 
tidigare  forskning  är  att  sådana  frågor  är  mer  utbredda  och  diskuteras  mer 
ingående  i  USA,  Storbritannien,  Kanada  och  Australien  än  här  hemma.  Till 
exempel  menar  Terry  Cook  att  vi  som arkivarier  måste  erkänna  de  kulturellt 
betingade, subjektiva värderingar vi gör av arkiv och dokumenten i dem när vi 
bestämmer vad som får och inte får finnas och synas hos arkivinstitutionerna. Han 
formulerar problemet på ett  talande sätt  i  sin artikels  titel: ”We Are What  We 
Keep;  We  Keep  What  We  Are”.  Den  rest  som blir  kvar  efter  värdering  och 
gallring  menar  Cook  är  ”det  som vi  känner  oss  mest  bekväma  med,  vad  vår 
kulturella bakgrund i form av till exempel social ställning och utbildning lär oss 
att se som det som är mest förtjänt av att bevaras”.69 

Jag hävdar dessutom att detsamma gäller vår syn på hur olika sorters arkiv 
definieras.  Vår  tendens  som  arkivarier  att  vilja  analysera  personarkiven  efter 
samma  standarder  som  myndighetsarkiv  istället  för  att  lyfta  fram  varje 
individuella arkivs särart tror jag kan få effekten att de hamnar lite i skymundan i 
arkivvetenskapliga diskussioner. Ett exempel på det är att det mesta som skrivs 
om  personarkiv  i  Sverige  är  arkivpresentationer  och  inte  de  mer  avancerade 
teoretiska diskussioner som är väl representerade i engelskspråkig forskning. Att 
Nils Nilssons artikel från 1977 får inleda en antologi om personarkiv som gavs ut 

66Smedberg, S. (2009), s. 7, 8, 9; McKemmish, S. (2005), ”Traces: Document, record, archive, archives”, s. 12-13; Reed, B. 
(2005), ”Records”, s. 103-104.
67Cook, T. (2011). ”We Are What We Keep; We Keep What We Are’: Archival Appraisal Past, Present and Future”, s.174-
175.
68Bendt, I. (2006), s. 18, 71-81; Ironstone-Caterall, P. (2005) s. 1-3, 13-16, 19.
69Cook, T. (2011), s 174-175. 
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2006 kan vara ett annat. Det är även det faktum att Grass och Smedbergs artiklar 
är återkommande i studentuppsatser som handlar om personarkiv.70

 Om vi istället börjar erkänna, stå för och dokumentera vår subjektivitet som 
samhällsmedborgare i en viss kultur och en viss tid kunde det innebära att  fokus 
flyttas från personarkiv skapade av ”de rika, berömda och de mäktiga, människor 
vars  prestationer  är  välkända  eller som  är  representanter  för  någon  form  av 
verksamhet”71,  till  att  medvetet  bredda det  material  vi  samlar  in  och studerar. 
Vissa samhällsklasser, etniciteter, kvinnor och icke-heterosexuella har historiskt 
sett mer eller mindre exkluderats från arkiven. Det har skett både medvetet och 
omedvetet och får i båda fallen effekten att dessa människors erfarenheter inte får 
samma officiella sanningsstatus som de väl representerade grupperna i vårt samhälle.72 

 Varför  är  det  då  så  viktigt  att  det  kommit  att  bli  en  av  mina  teoretiska 
utgångspunkter?  Dels  därför  att  individer  och  (samhällets)  institutioner  inte 
existerar  oberoende av varandra och för  att  arkiv  och deras  dokument  speglar 
samhället  som skapade dem, dels för att  det är en fråga om demokrati.  När vi 
skapar arkiv som speglar hela samhället (eller åtminstone större delar av det än vi 
gör idag) demokratiserar vi arkivinstitutionerna. Eftersom de skall  fungera som 
vårt  kollektiva  minne  och  väktare  av  vårt  kulturarv  bör  de  också  spegla 
mångfalden  i  vårt  samhälle.  Om  vi  studerar,  samlar  in  och  tillgängliggör 
personarkiv och information ur sådana så är det ett sätt att representera fler än de 
rika, de mäktiga och de andra privilegierade vars röster redan hörs högt och tydligt 
på många av vårt samhälles arenor, alldeles oavsett om exkluderingen av andra 
röster har skett och sker omedvetet eller medvetet.73 Det är en uppfattning som 
vuxit sig allt starkare hos mig under arbetet med den här uppsatsen. Den var också 
redan från början en bakomliggande tanke med mitt ämnesval, som grundar sig i 
den  etnologiska  devisen  ”gräv  där  du  står”  (det  vill  säga:  undersök  din  egen 
verklighet, dina egna kulturella miljöer). Min etnologiska bakgrund kommer jag 
att diskutera närmare i avsnittet Källmaterial och metodredovisning.

Undersökningens syfte och frågeställningar
Den grupp av personarkiv som jag undersöker har så vitt jag kan se inte studerats 
tidigare. Därför faller det sig naturligt för mig att de bör lyftas fram för att på så 
sätt  hjälpa  till  att  spegla  ännu en  del  av  den mångfald  som finns  i  ”vanliga” 
människors personarkiv. I mina informanters fall är det deras speciella föräldraroll 
som är arkivets ursprung och därigenom dess ”verksamhet”. 

70Förutom Myrdal, se även till exempel: Kenneth Nyman, En jämförelse mellan två släktarkiv. Ordnandet och förtecknandet  
av  det  Gardtmanska  och  det  Hamnströmska  släktarkivet (2011);  Ina-Maria  Jansson,  Ett  förlorat  kulturarv?  Digitala  
personarkiv – problem, lösningar och framtid  (2012); Adam Johansson,  Det Blomqvistska släktarkivet  Ett ordnings- och  
förteckningsarbete (2012); Lisa Qviberg, Godtyckliga lösningar om förtecknande av privatarkiv,(2001).
71Cook, T. (2011), s. 181.
72Cook, T. (2011), s. 174.
73Cook, T. (2011), s. 184.
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För  ”vanliga  föräldrar”  skapas  information  med  kopplingar  till  barnet  allt 
eftersom det växer upp: i kontakt med myndigheter (till exempel folkbokföring, 
barnomsorg, skola och sjukvård), i  umgänget med släktingar och vänner, m.m. 
Information sparas,  hanteras och skapar en sorts  personarkiv  å barnets  vägnar, 
som representerar förälderns relation till barnet.74 Min personliga erfarenhet och 
kontakter med andra föräldrar som har förlorat ett eller flera barn har lett mig till 
hypotesen att även föräldrar vars barn inte längre lever gör likadant, det vill säga 
skapar personarkiv i  sin roll  som föräldrar.75 Mitt  syfte är  alltså  att  studera de 
speciella personarkiv som en förälder skapar och vårdar i samband med att hon 
eller  han  förlorat  ett  eller  flera  små  barn.  Jag  undersöker  mina  informanters 
orsaker till att skapa personarkiven, vilka dokument som finns i arkiven, hur dessa 
dokument hanteras och organiseras, samt vad personarkiven används till.  Mina 
frågeställningar ser därför ut som följer:

Vilka typer av dokument finns i arkiven? 
Av vilka orsaker skapar föräldrar arkiv med koppling till barnen de förlorat?
Hur förvaras, organiseras och gallras arkiven? 
Vad används personarkiven och deras innehåll till?

74Hagström, C. (2006), s. 108.
75En vanligt förekommande term för små barn som dött är ”änglabarn” eller ”änglar”. Föräldrar som förlorat sådana barn  
kallas följaktligen ofta ”änglaföräldrar”och vissa av dem använder också dessa termer om sig själva och barnen. I denna  
uppsats kommer jag dock inte att göra det, eftersom jag personligen känner mig en aning obekväm med ordet ”ängel” på  
grund av dess religiösa associationer och av respekt för de föräldrar som själva inte använder dessa termer. Istället kommer  
jag att helt enkelt att skriva ”barn”, ”små barn”, ”barn som dött” och liknande, samt ”förälder”. 
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Källmaterial och metodredovisning 

Den  här  delen  av  uppsatsen  presenterar  mitt  material  och  diskuterar  hur  jag 
bearbetat  och  analyserat  det.  Kapitlet  avslutas  med  en  reflexivitetsdiskussion 
inspirerad av etnologisk teori.

Informanterna
Jag har kommit  i kontakt med informanterna främst  via den blogg jag började 
skriva efter att jag och min man förlorade vårt första barn 2009 och genom mitt 
personliga  nätverk  av  andra  föräldrar  med  liknande  erfarenheter.  Genom  att 
efterlysa mammor och pappor som kunde tänka sig att prata med mig om sina 
personarkiv (det vill säga allt som de sparat för att det har kopplingar till barnen 
som dött) via min blogg, på Facebook och genom vanliga samtal öga mot öga fick 
jag tolv kontakter, varav nio ledde till intervjuer.

Varje  år  dör  enligt  föräldraföreningen  Spädbarnsfonden  ungefär  sjuhundra 
barn i Sverige före födelsen eller under det första levnadsåret.76 En del av deras 
föräldrar söker sig till andra familjer som upplevt en liknande förlust, dels via den 
verksamhet föreningar som Spädbarnsfonden, FEBE, VSFB och Föräldraföreningen 
Små änglar anordnar, men också via internet, där diskussions- trådar och grupper 
på sociala medier (till exempel på Facebook, Familjeliv och Allt för föräldrar) och 
bloggar kan leda till nya kontakter.77 Mina informanter är sådana föräldrar. 

Maria bor i  Norrbotten med sin man. Deras första barn, sonen Elias dog i 
magen 2010, i graviditetsvecka 37+3. Dödsorsaken var  blodproppar i moderkakan. 
Elias hade också en kromosomavvikelse som gjorde honom mindre motståndskraftig 
mot blodpropparna. Familjen väntade och fick ett syskon till Elias under arbetet 
med den här uppsatsen.78

Sara bor i Hälsingland med sin fästman. De har förlorat tre barn: förstfödda 
dottern Emma dog i graviditetsvecka 25+2 2009, andra dottern Ellen i vecka 23+6 

76Spädbarnsfonden är en politiskt och religiöst oberoende förening som arbetar för att de föräldrar ”som mister ett litet barn 
före födelsen eller under barnets första levnadsår” ska få bättre vård och stöd. Man utbildar därför personal inom vård, skola,  
omsorg,  kommun,  kyrka  och  begravningsväsendet  och  sprider  information  om spädbarnsdöd  och  spädbarns  hälsa.  Att 
finansiera  och  bidra  till  forskning  för  att  minska  antalet  små  barn  som  dör  är  också  en  viktig  verksamhet.  Se: 
Spädbarnsfonden>Om oss>Om Spädbarnsfonden. [2012-09-05]. Se även: Bendt, I. (2006), s. 204.
77VSFB>vår verksamhet.  [2012-09-05];  Febe>hem>Om Febe.[2012-09-05];  Smaanglar>Föreningen>Föreningens ändamål. 
[2012-09-05].
78Jag använder mig här av samma sätt att mäta graviditetslängden som är standard inom sjukvården – en graviditet består av  
40 veckor. Graviditetsvecka 37+3 innebär alltså att trettiosju fulla veckor och tre dagar har gått den dagen.
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2010 och sonen Samuel  i  vecka 30+5 2011.  Alla  barnen hade ett  ärftligt  och 
hittills obotligt hjärtfel.

Tora  dog  av  komplikationer  vid  en  förkylning  när  hon  var  nästan  1,5  år 
gammal 2009. Hennes mamma Lisa bor i Stockholmsområdet med sin man och 
två barn; deras förstfödda och ett yngre syskon som föddes efter Toras död.

Agnes, som bor i Jämtland förlorade dottern Mikaela i vecka 19+0, 2008. I 
familjen ingick vid intervjutillfället också Mikaelas pappa och ett yngre syskon 
som föddes efter hennes död. Enligt sjukvården var dödsorsaken en infektion i 
livmodern,  men  Agnes  har  en  annan  förklaring  till  att  deras  flicka  föddes  så 
mycket för tidigt. I efter hand har hon fått en diagnos på cervixinsufficiens, det vill 
säga en försvagad livmoderhals, vilket är en väldokumenterad orsak till extremt 
för tidiga förlossningar. 

Oliver och Cecilia bor i Uppland med sina två barn. Båda barnen är yngre 
syskon till förstfödda dottern Linnea och födda efter hennes död. Linnea dog av 
”plötslig spädbarnsdöd i magen”79, år 2007, en vecka efter beräknat födelsedatum 
(alltså i graviditetsvecka 41). 

Julia, som bor i Uppland med sin man och två barn förlorade sitt förstfödda 
barn Elsa 2010. De två yngre syskonen är båda födda efter Elsas död (den yngsta 
under  mitt  uppsatsskrivande).  Sjukvårdens  förklaring  till  dotterns  död  är  att 
moderkakan  var  liten,  men  Julia  tror  att  den  snarare  gav  upp  på  grund  av 
överburenhet i vecka 42.80 

Anna, hennes man och deras två barn bor också i Uppland. De förlorade sin 
son och lillebror Love 2011. Han var då ca 2,5 månad gammal och dog av en 
ärftlig, obotlig sjukdom. Han hade då ett äldre syskon, men Anna var också gravid 
med ett tredje barn vid intervjutillfället, så familjen har växt under uppsatsarbetets 
gång.

Clara  och  hennes  man  bor  i  Östergötland.  De  förlorade  sitt  första  barn, 
Gabriel, 2011. De var då i graviditetsvecka 25 och dödsorsaken är inte fastlagd. 
Efter Gabriels död har familjen utökats med ett yngre syskon. 

Majoriteten av mina informanter är alltså mammor. Det beror inte på att jag 
inte frågat efter pappor att intervjua, utan på att de i familjerna jag frågade som 
tackade ja  oftast  var  kvinnorna.  Det  verkar  vara ett  återkommande  fenomen  i 
svenska studier av föräldrar som förlorat barn.81 I utländsk forskning är mammor 
också de vanligaste informanterna, förutom i de studier som specifikt koncentrerar 

79Den medicinska termen är ”perinatal död”, vilket definieras som att ett barn föds dött efter 28 fulla graviditetsveckor. Om 
graviditetslängden är osäker mäts i stället barnets längd, som skall vara minst 35 cm. Barn som föds levande men dör inom  
sju dygn efter förlossningen räknas också till denna grupp. Se Rådestad, I. (1988), s. 10. Uttrycket ”intrauterin fosterdöd” 
(IUFD) används också. Med det menas att barn dör i livmodern eller inom en vecka efter förlossningen. Se Bendt, I. (2006)  
s. 25.
80Med överburenhet menas att graviditeten varar längre än 40 veckor. Att passera planerat födelsedatum med upp till två  
veckor  är  inte  ovanligt,  men  endast  fem  av  hundra  kvinnor  beräknas  föda  efter  42  hela  veckor.  1177>Fakta  och  
råd>Gravid>Graviditeten>Komplikationer och besvär>När man gått två veckor över tiden [2012-09-16] Om graviditeten är  
felberäknad kan överburenhet leda till medicinska komplikationer som är dödliga för det väntade barnet. Se: Pettersson, K.  
(2006) ”Stora risker för fostret vid överburenhet”, s. 3159.
81Hagström, C. (2006), s. 100-101; Gustafsson, och Nyström, (2010), s. 32; Nilsson och Sandell, (2010), s. 17.
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sig på mäns upplevelser av att förlora ett eller flera barn.82 Varför det är så skulle i 
en klassisk etnologisk studie vara en viktig del av frågeställningarna, men får i 
denna uppsats istället bli en intressant forskningsfråga att lägga på minnet för ett 
eventuellt framtida projekt.  En gissning (som delvis baserar sig på studierna om 
pappors  sorg)  är  dock  att  eftersom  kvinnan  bär  barnet  anses  hon  både  av 
sjukvården och samhället i stort ha en närmare relation till det innan det föds och 
därför också en djupare sorg (eller i alla fall en som syns och hörs mer utåt).83 

Källmaterial och insamlingsmetod
Mitt  källmaterial  består  av  ljudfiler  och  utskrifter,  foton,  anteckningar,  samt 
sparade mailkonversationer. Alla intervjuer utfördes med hjälp av Internet – sex 
stycken via webbkamera och IP-telefonprogrammet Skype och tre via e-post. Vid 
Skypeintervjuerna spelades ljudet in med hjälp av en digital diktafon, men jag tog 
också stödanteckningar. I e-postintervjuerna kompletterades informanternas svar 
på mina frågor med foton de själva tagit på sina arkiv och beskrivningar av vad 
fotona föreställde (och varför dessa dokument var viktiga) och även två av de 
föräldrar som intervjuades via webbkamera skickade foton. 

Den största fördelen med helt Internetbaserade intervjuer har därför självklart 
varit  att  tekniken har  gett  mig  möjligheten  att  överhuvudtaget  genomföra  min 
undersökning fast  jag och informanterna inte har befunnit  oss på samma plats, 
men intervjumetoderna har även haft andra fördelar. Med hjälp av webbkamera 
har de intervjuer som gjordes via Skype i mångt och mycket ändå liknat vanliga 
intervjuer öga mot öga på så sätt  att jag har haft  möjlighet att uppfatta den så 
kallade  etnopoetiska  information  som  informanten  förmedlar:  ordens  olika 
betoningar, varierande ljudvolym, mimik, gester, med mera (det vill säga inte bara 
vad  som sägs,  utan  hur  det  sägs)  och  att  reagera  på  dessa  under  intervjun.84 

Informanterna har också kunnat bestämma den tid för intervjuerna som passat dem 
själva bäst, har haft tillgång till hela sitt arkiv och kunnat både berätta för mig om 
och visa upp det för mig samtidigt som vi pratat. Att sitta i sin hemmiljö kan 
också tänkas göra informanten mer avslappnad, vilket kanske kan uppväga att det 
kan kännas besvärande att bli filmad och inspelad. Hemmet kan förstås också vara 
fullt av distraktioner i form av andra familjemedlemmar, ringande telefoner och så 
vidare, men på det stora hela uppväges nackdelarna av de många fördelarna.85

 E-post har inte bara använts till vissa av intervjuerna, utan också för de allra 
flesta  kontakter  mellan  mig  och  informanterna.  I  några  fall  har  meddelanden 
skickats via Facebooks kombinerade e-post och chattfunktion. Eftersom e-post är 

82Se  t.ex.  Akemi  Yamazaki:  Living  With  Stillborn  Babies  as  Family  Members:  Japanese  Women  Who  Experienced 
Intrauterine Fetal Death After 28 Weeks Gestation (2010) och Denise  Côté-Arsenault: Weaving Babies Lost in Pregnancy 
Into the Fabric of the Family (2003).
83Se t.ex:  Nancy J. Worth: Becoming a Father to A Stillborn Child (1997); Anna Liisa Aho mfl., Fathers' Experience of 
Social Support After the Death of a Child (2009).
84Arvidsson, A. (1998), Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer, s. 16-18.
85Trost, J. (2005), Kvalitativa Intervjuer. Tredje upplagan, s. 44; Svenningson, m.fl. (2003), Att fånga nätet, s. 90.
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en  så  kallad  asynkron kommunikationsform,  det  vill  säga  att  användarna  inte 
behöver vara inloggade samtidigt för att läsa och besvara varandras meddelanden, 
är  mailkonversationer  oberoende  av  tid  och  rum  (detsamma  gäller  de 
chattprogram som sparar skickade och mottagna meddelanden så att användaren 
kan  läsa  dem nästa  gång  de  loggar  in).  Fördelarna  med  det  liknar  dem som 
beskrivits ovan om Skype – vi kan välja när det passar oss att läsa och svara på 
meddelanden. En annan fördel med intervjuer via e-post är att  svaren kommer 
färdiga  i  textform  och  med  informantens  egna  ord,  de  behöver  alltså  inte 
transkriberas.86 Den etnopoetiska informationen som ljudinspelningar och video 
kan fånga upp finns förstås inte med i e-postens texter och det kan ha lett till att 
jag missat tillfällen att följa upp intressanta tankegångar som informanterna inte 
formulerat i skrift, men möjligheten finns förstås att ställa följdfrågor i efterhand. 
Med inspiration  från de sidospår  som jag stött  på i  Skypeintervjuerna har  jag 
också haft  möjlighet  att formulera sådana nya,  kompletterande frågor som inte 
funnits med i den ursprungliga intervjuguiden.87

Att spela in ljudet under intervjuer har flera fördelar. Dels ger det intervjuaren 
möjlighet att koncentrera sig mer på vad informanten säger och att reagera på det, 
snarare än på att hinna med att anteckna allt som sägs, men även att gå tillbaka 
och lyssna på intervjun många gånger. Som intervjuare blir vi inte heller bundna 
till skrivbordet för att arbeta med materialet: jag har till exempel också lyssnat på 
mina  ljudfiler  när  jag  promenerat,  diskat  och  lagat  mat.  Nackdelen  med 
ljudinspelning  kan  naturligtvis  förstås  vara  detsamma  som  med  video: 
informanten kan bli nervös och känna sig hämmad av att veta att samtalet sparas. 
Ett sätt att kringgå det är att vara tydlig med att den enda person som skall lyssna 
på filerna är forskaren själv, vilket jag också har gjort. Ofta verkar informanten 
dessutom efter  ett  tag  glömma  bort  att  inspelning  pågår  och  slappna  av  igen 
förutsatt att intervjuaren inte kollar att utrustningen fungerar alltför ofta.88

Min insamlingsmetod har varit kvalitativa intervjuer och det har jag i mångt 
och  mycket  valt  eftersom  det  är  vad  jag  har  erfarenhet  av  från  tidigare 
uppsatsarbete inom etnologi. Det  har också varit det mest praktiska alternativet, 
eftersom jag under hela  uppsatskursen har  haft  medicinska  skäl  att  inte  lämna 
hemmet  mer  än  absolut  nödvändigt  −  för  att  minska  risken  att  min  tredje 
graviditet avslutats i förtid. Min rörelsefrihet har varit starkt begränsad på mina 
läkares inrådan och att  göra intervjuer på annat sätt  än via internet skulle helt 
enkelt  ha varit  väldigt  svårt.  Det starkaste  skälet  har  dock varit  att  kvalitativa 
intervjuer  för  mig  framstår  som  det  bästa  alternativet  vid  kulturvetenskaplig 
forskning. Det jag är intresserad av är mina informanters egna upplevelser och att 
diskutera dessa i arkivteoretiska sammanhang, jag vill förstå de fall jag studerar 
utifrån informanternas eget perspektiv snarare än att hitta generella samband som 
går att kvantifiera. Att gå på djupet i ett mindre antal fall med hjälp av intervjuer 

86Sveningsson, m.fl. (2003), s. 39, 92.
87Arvidsson, A. (1998), s. 16-18.
88Trost, J. (2005), s. 53-54; Fägerborg, E. (2010), ”Intervjuer”, s. 67-68.
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är då att föredra framför mer kvantitativa metoder, som till exempel enkäter.89 Den 
sortens  intervju  som  jag  har  utfört  kallas  bland  annat  halvstrukturerad 
livsvärldsintervju.  De  är  utformade  som  ett  mellanting  mellan  vad  Kvale  och 
Brinkmann kallar ”ett  öppet vardagssamtal” och ”ett  slutet frågeformulär” (den 
mest strukturerade formen av intervju).90 De  ger ofta ett mycket rikt material och 
passar bra i undersökningar där utgångspunkten är att utforska ett visst fenomen, 
där  forskaren  inte  nödvändigtvis  från  början  vet  precis  vilken  kunskap  som 
eftersöks.91 Eftersom halvstrukturerade intervjuer fokuserar på hur informanterna 
själva  upplever  världen  ger  de  forskaren  (och  förhoppningsvis  också  läsaren) 
”möjlighet  att  förstå  den  betydelse  olika  aktörer  själva  lägger  i  sina  ord  eller 
handlingar”.92 Från början hade jag endast en idé om att  föräldrar som förlorat 
barn skapar arkiv liknande mitt eget. Jag var alltså inte helt säker på att det förhöll 
sig så, exakt vad det innebar om föräldrarna skapade arkiv, eller hur arkiven såg ut 
och hanterades. Därför var denna intervjuform den mest lämpliga metoden för min 
undersökning.

Etik och anonymitet
Det finns ett antal olika etiska riktlinjer riktade till forskare som använder sig av 
intervjuer och andra metoder där andra människor är med och skapar källmaterialet. 
Vilka områden de tar upp varierar något, men två standardprinciper är kraven på 
informerat samtycke och konfidentialitet. Det förra handlar om att informanterna ska 
veta  vad  det  är  de  tackar  ja  till  innan  undersökningen  börjar  och  det  senare  att 
informanterna skall kunna känna sig trygga med att de förblir anonyma i allt material 
som publiceras som ett resultat av forskarens arbete med uppgifterna de lämnat.93 

Frågan om samtycke har jag löst genom att berätta för blivande informanter 
om undersökningens allmänna syfte, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas 
när  som helst,  samt  att  deras  uppgifter  behandlas  och  redovisas  anonymt.  En 
viktig  del  i  samband  med  att  blivande  informanter  får  information  om  vad 
undersökningen ska handla om är att inte berätta alltför detaljerat om syftet utan 
helst bara det allra mest nödvändiga. Det är en svår balansgång: för många detaljer 
kan  styra  informanten  bort  från  de  egna  tankarna  till  det  som  han  eller  hon 
uppfattar att  forskaren vill  veta. Det kan alltså motverka syftet med den öppna 
intervjumetod jag har valt (se mer om detta nedan). För lite detaljer kan å andra 
sidan göra att den tillfrågade personen inte förstår vad forskaren vill undersöka 
och därför inte blir intresserad av att medverka i studien, eller har svårt att se vad 
han eller hon kan bidra med.94

89Kvale och Brinkmann, (2009), s. 17, 39; Svenningson, m.fl. (2003), s. 66.
90Svenningson, m.fl. (2003), s. 89-90 ; Kvale och Brinkmann (2009), s. 19, 32, 43.
91Svenningson, m.fl. (2003), s. 89.
92Svenningson, m.fl. (2003), s .66. 
93Kvale och Brinkmann (2009), s. 87-88.
94Trost, J. (2005), s. 104 -110.
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För att konfidentialitetskravet skall kunna uppfyllas är det viktigt att känsliga 
uppgifter förvaras så att ingen obehörig har tillgång till dem under arbetets gång. 
Detta  måste  inte  nödvändigtvis  vara  något  stort  praktiskt  problem,  men  att 
anonymisera allt som kan identifiera en viss informant i slutrapporten kan vara 
desto svårare. Som regel har jag valt att hellre ge ut för få uppgifter än för många 
och jag har försökt att bara ta med uppgifter som behövs för analys och förståelse 
av mitt  material,  samt för att  göra den löpande texten läsarvänlig. Person- och 
ortnamn har genomgående ändrats eller utelämnats, liksom namn på bloggar. Alla 
informanter och alla barnen som dött har alltså fått pseudonymer. De nya namnen 
är valda ur en svensk standardalmanacka. Jag har strävat efter att skriva generella, 
sammanfattande  beskrivningar  snarare  än  att  lista  alla  fakta  om  de  enskilda 
personerna och arkiven som kan ha betydelse för analysen. Jag har också bett 
informanterna själva om hjälp. Detaljer som jag inte uppfattar som identifierande 
kan ändå vara det för informanten och dennes närstående. Därför kan det vara till 
stor hjälp att informanterna  kommenterar de delar av texten som rör dem själva 
innan uppsatsen går i tryck.95

Intervjuernas struktur 
Jag  har  använt  mig  av  en  guide  med  sjutton  frågor  (se  bilaga  1),  inklusive 
följdfrågor som är tänkta att förtydliga en del av dessa. De har grupperats inom ett 
antal  teman  som  baserats  på  mina  fyra  centrala frågeställningar.  Att  använda 
intervjuguider  i halvstrukturerade  intervjuer  rekommenderas  i  flera  av  mina 
metodböcker om kvalitativa intervjuer.96 Inspirationen till  frågorna kommer från 
många håll:  sådant jag läst  i  tidningsartiklar och tidigare forskning, från andra 
föräldrars bloggar och från sådant jag skrivit om på min egen. Även privata samtal 
med andra föräldrar som förlorat barn och andra personer i min omgivning, samt 
mina egna erfarenheter av att skapa, vårda och använda personarkiv efter små barn 
som dött har bidragit. Tanken med en intervjuguide för kvalitativa intervjuer är att 
de skall  vara öppna för att  ge uttömmande,  beskrivande svar och mer vara en 
komihåglista  på  områden  och  teman  som  är  viktiga  att  prata  om  än  ett 
frågeformulär. Så länge alla teman tas upp under intervjutiden kan samtalet flyta 
på relativt naturligt: frågorna behöver inte ställas i någon särskild ordning eller på 
samma sätt varje gång och intervjuaren kan följa upp de sidospår som eventuellt 
dyker upp efter hand. Varje informant skall ge intervjuaren samma information, 
men på sitt eget sätt.97 Det betyder inte att intervjuaren inte har formulerat några 
frågor alls, åtminstone inte enligt mitt sätt att arbeta med intervjuguider i tidigare 
undersökningar.  Snarare handlar det  om att  frågorna inte  alltid  behöver ställas 
precis så som de skrivits, eller i samma ordning. För att  få så uttömmande svar 
som möjligt på frågorna är det däremot viktigt hur de formuleras. De ska skrivas 

95Trost, J. (2005), s. 107-109; Kvale och Brinkmann (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra upplagan, s. 87-90.
96Svenningson, m.fl. (2003), s. 84, 89; Kvale och Brinkmann, (2009), s .43; Trost , J. (2005), s. 50.
97Svenningson m.fl. (2003), s. 84; Trost, J. (2005), s. 50. 
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på ett så tydligt och vardagligt språk som möjligt, utan akademisk jargong, helst 
inte kunna besvaras med ett enkelt ja eller nej och inte vara ledande. För att få så 
bra formulerade frågor som möjligt  har jag bett  utomstående läsa igenom och 
kommentera dem, men även bett informanterna redan innan intervjun att säga till 
om några frågor känns oklara eller svåra att svara på. Vissa av frågorna har sedan 
omformulerats och nya har tillkommit.98

Jag  har  medvetet  låtit  teman  och  frågor  flyta  in  i  varandra,  för  att  få  så 
uttömmande svar som möjligt. Tanken är att olika formuleringar kan ge olika svar 
eftersom en fråga kan väcka vissa associationer hos en informant och helt andra 
hos en annan. Jag tänkte mig också att det skulle vara lättare att få informanten att 
berätta så många olika delar av arkivet som möjligt genom att till exempel foton 
återkommer  i  flera  frågor. Av tidigare  erfarenhet  har  jag  lärt  mig  att  det  kan 
fungera bra att  börja alla intervjuer med att  be informanten att  berätta lite mer 
allmänt om sig själv.99 Den allra första frågan i intervjuguiden och intervjuerna var 
därför ”Kan du berätta lite om dig själv och vad som hände ditt barn/dina barn?”. 
Min idé var att om föräldrarna berättade om barnet så kunde det väcka minnen 
som associeras med olika föremål. Dessa föremål skulle då lyftas fram i intervjun, 
antingen i början av samtalet eller under intervjuns gång. En annan orsak till att 
jag inledde med denna fråga var att jag upplevt att föräldrar som jag själv ofta har 
ett  behov av att  prata om sina barn och känner att  de inte alltid  får så många 
tillfällen till det som de önskar (vilket också uttryckts i andra studier).100 Jag har 
också avslutat varje intervju med att fråga om informanten vill tillägga eller fråga 
om något. Även det är ett grepp jag använt mig av tidigare, som kan ge bra resultat 
i form av nya tankar eller att informanten vill ändra något som redan sagts.101

Bearbetning och analysmetod 
Min bearbetningsmetod har inspirerats av hur jag arbetade med analysen i min C-
uppsats i etnologi och med hjälp av bland annat den litteratur jag använde mig av 
då har  jag analyserat  mitt  material  på följande sätt.102 I ett  första  steg har  jag 
lyssnat igenom ljudfilerna och läst anteckningarna upprepade gånger och utifrån 
detta plockat upp teman som anknyter till frågeställningarna och mina teman från 
intervjuguiden. Sedan har jag sammanställt vad varje person har haft att säga om 
varje tema och jämfört svaren för att se om det finns återkommande tankar och 
resonemang. Jag har kompletterat materialet med att titta på foton (som stöd om 
ljudfiler och e-postsvar inte beskrivit varje dokument i detalj) och tolkat dessa på 
samma sätt. Detta sätt att arbeta med ett material kallas tematisk analys och går ut 

98Trost, J. (2005), s. 76- 77; Hedman, L. (2008), I teorin är det bättre än i verkligheten. En uppsats om lajv och gestaltningar av  
genus och sexualitet, s. 7.
99Svenningson m.fl. (2003), s. 89. 
100Gustafsson och Nyström (2010), passim; Nilsson och Sandell (2010), s. 19, 22-15.
101Hedman, L. (2008), s. 7; Fägerborg, E. (2010), s. 102.
102Hedman, L. (2008), s. 7.
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på att försöka hitta återkommande mönster i intervjumaterialet.103 Det sista steget i 
min  analys  av  materialet  har  varit  att  jämföra  mina  resultat  med  den  tidigare 
forskning jag beskrivit  i  ett  av de föregående kapitlen,  för att  se om det finns 
överensstämmande tankar och resonemang. 

Transkribering 
Jag utgår från den inom kulturvetenskapliga ämnen vanligt förekommande synen 
på transkribering som en översättning från talat till skrivet språk, det vill säga att 
när tal blir text sker en omvandling som forskaren måste vara uppmärksam på.104

Jag har valt en något förenklad metod för att transkribera intervjuerna, först 
och främst för att en fullständig utskrift skulle ta väldigt mycket tid i anspråk, men 
också  därför  att  intervjuerna  (på  grund  av  mina  och  informanternas  tidigare 
bekantskap och gemensamma erfarenheter) ofta liknar vardagliga samtal och vi 
rör oss fram och tillbaka mellan att diskutera intervjufrågorna och mer vardagliga 
ämnen. Med hjälp av frågorna i intervjuguiden har jag därför lyssnat igenom varje 
ljudfil och bara transkriberat de delar som är intressanta för varje fråga.105 Dessa 
delar har jag dock varit desto mer noggrann att återge så autentiskt som möjligt i 
mina utskrifter, men för att de skall kunna fungera som citat i en löpande text har 
ändå viss bearbetning krävts. 

I min transkribering av ljudfilerna har jag inspirerats av etnopoetisk metodik, 
men till  skillnad från i Skypeintervjuerna fokuserat enbart på språkliga nyanser 
(dels eftersom jag inte medvetet registrerat kroppsspråk under Skypeintervjuerna 
genom att föra anteckningar om just den aspekten och dels därför att sådant inte 
gärna kan uppfattas på ljudfiler eller i e-postintervjuernas skrivna text). Speciell 
tonvikt  har  jag  lagt  vid  pauser, upprepningar  och  tillfällen  när  informanten 
avbryter sina tankegångar, därför att sådana tecken på tvekan kan vara ingångar 
till  nya intressanta tankar och för att  om sådana detaljer  tas med behöver inte 
ordföljden  ändras  för  att  läsaren  skall  kunna  följa  med  i  texten  när  intervjun 
citeras.106 Att  markera  men  inte  ordagrant  återge  pauser,  upprepningar  och 
avbrutna  formuleringar  anser  jag också  vara  ett  sätt  att  bevara  informanternas 
integritet. Det ger ett bättre intryck än en text full av ”pausljud” och ”pausord”, 
(öh, ah, uhm, humm, liksom, typ), men visar ändå att  ord och paralingvistiska 
hjälpmedel är lika viktiga i talat språk.107 

Att under transkriberingen göra så små ingrepp som möjligt i den text som 
skapas  och  samtidigt  göra  den  så  läsbar  som  möjligt  har  alltså  varit  min 
grundprincip. Det kan kanske uppfattas som motsägelsefullt, men är fullt möjligt 
att åstadkomma med tid och omsorg (och genom att redogöra för hur det görs). 

103Svenningson m.fl. (2003), s. 85; Ehn, B. och Löfgren, O. (1996), Vardagslivets etnologi, s. 144.
104Fägerborg, E.(2010), s. 107; Kvale och Brinkmann (2009), s. 193-194.
105Trost, J. (2005), s. 128.
106Arvidsson, A. (1998), s. 17-18; Fägerborg, E. (2010), s. 108.
107Ehn och Löfgren (1996), s. 140-141; Kvale och Brinkmann (2009), s. 204.
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Här och i resten av min syn på transkribering har jag inspirerats av Alf Arvidssons 
tankar i Livet som berättelse och den metod jag använde i min B- och C-uppsats i 
etnologi.108 Jag har först transkriberat de intervjuavsnitt som citeras så ordagrant 
jag förmår (genom många genomlyssningar) och sedan standardiserat stavning till 
korrekt, men samtidigt så vardaglig svenska som möjligt eftersom det är den typen 
av språk som informanterna själva använt. Ord som uttalas i förkortad form har 
skrivit ut som hela och upprepningar av ord har plockats bort om jag inte upplevt 
att  de är viktiga att  bevara för  att  förmedla  en stämning hos  informanten  (till 
exempel  iver  eller  tvekan  inför  att  berätta  något).  I  övrigt  har  jag  använt  de 
följande  markörerna.  ”Pausljud”  och  ”pausord”  markeras  med  ….  Passager  i 
ljudfilen som inte gått att tolka, oftast på grund av störande ljud i bakgrunden eller 
att båda pratar samtidigt betecknas [ohörbart] och en tyst passage visas med *. En 
kursivering visar att informanten betonat ett eller flera ord annorlunda än resten av 
meningen,  [….] markerar delar av samtalet som halkat in på orelaterade ämnen 
och detaljer som plockats bort eller bytts ut för att anonymisera citatet så långt 
som möjligt. Alla namn som nämns i intervjucitaten är till exempel markerade på 
detta sätt. Ord inom (parenteser) visar att jag lagt till ett eller flera ord för att få en 
komplett mening. 

Mitt sätt att transkribera knyter också an till diskussionen om att anonymisera 
personuppgifter här ovan. Citat som redigerats kan enligt min mening vara svårare 
att knyta till en specifik person än direkta sådana, vilket gör det till en av de metoder 
som jag använder för att så långt det är möjligt göra mina informanter anonyma.109

Reflexivitetsdiskussion
Mina studier i etnologi har bekantat mig med tanken att forskaren alltid påverkar 
sitt  material  och  att  det  därför  inte  finns  någon  helt  objektiv  position,  något 
”utanför”  som forskaren  kan  befinna  sig  i,  i  förhållande  till  sitt  ämne.110 Det 
betyder inte att vi därför måste avstå från att forska om ämnen där vi uppenbart 
inte är objektiva, utan faktiskt det rakt motsatta. Om vi intar en reflexiv hållning, 
det  vill  säga  är  medvetna  om  att  vår  sociala  och  kulturella  bakgrund,  våra 
personliga erfarenheter och privata intressen påverkar vad vi väljer att studera och 
ur vilket teoretiskt perspektiv vi studerar det, så kan ett inifrånperspektiv vara till 
en fördel i forskningsprocessen. Det förutsätter att vi strävar efter att så öppet som 
möjligt redovisa egna ståndpunkter och alla de andra faktorer som kan påverka 
hur  vi  skapar  och  använder  vårt  material.111 Våra  inneboende  kunskaper  och 
förförståelser av det fenomen vi studerar kan då hjälpa oss i vår forskning. 

108Hedman, L. (2007),  Det är precis som i verkliga livet – om levande rollspel och symboliskt kapital, s. 9; Hedman, L. 
(2008), s. 10; Arvidsson, A. (1998), s .16-18.
109Kvale och Brinkmann, (2009), s. 204; Hedman, L. (2008), s. 10.
110Blehr, B. (2001), ”I det godas tjänst”, s. 23.
111Ehn och Löfgren (1996), s. 94; Ehn, B. (1998), ”Personlig vetenskap”, s. 25-27. 
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Vikten av att anlägga ett reflexivt perspektiv är en diskussion som troligtvis 
förekommer  mest  i  etnologi  och  antropologi,  men  jag  menar,  precis  som 
etnologiprofessorn Billy Ehn i artikeln ”Personlig vetenskap”, att alla som forskar 
om kultur och samhälle borde undersöka och försöka redovisa hur de påverkar sitt 
material, hellre än att låtsas som att de inte gör det (jag skulle till och med vilja 
hävda att det gäller ännu fler forskningsområden, men det är en diskussion som 
inte hör hemma i just den här uppsatsen).112 Inom den utländska arkivvetenskapen 
finns  redan en diskussion  om maktperspektiv  i  arkivverksamhet  och forskning 
med en reflexiv hållning skulle kunna anslutas till den.113 

Vad får då detta för konsekvenser för mig och min studie? Uppsatsen har inte 
utrymme för den noggranna genomgång av alla faktorer i mitt liv (till  exempel 
politisk övertygelse,  utbildningsnivå,  ålder,  kön, sexualitet,  religiös tillhörighet, 
socioekonomisk och etnisk bakgrund....) som kan påverka hur jag har samlat in 
och tolkat mitt material såsom etnologisk metodlitteratur rekommenderar, men en 
sådan faktor vill  jag i  alla fall  diskutera här.  I denna uppsats intervjuar jag en 
grupp människor som jag har mycket gemensamt med – föräldrar som förlorat 
barn. Genom intervjuerna undersöker jag personarkiv som både liknar och skiljer 
sig från det jag själv har skapat och fortsätter att vårda efter mina tre förstfödda 
barns för tidiga död. Det kan alltså i allra högsta grad hävdas att jag har ”mycket 
personliga skäl för mitt val av forskningsämne”.114

Min position som en del av det kulturella sammanhang jag studerar gör att en 
del av informanterna känner mig på ett mer eller mindre personligt plan. Det kan 
vara en fördel på så vis att vi redan vet något om varandras bakgrund, har delvis 
gemensamma referensramar i rollen som förälder som förlorat barn och för att det 
kan kännas lättare att tala om svåra händelser, upplevelser och minnen med någon 
som har liknande erfarenheter. Tankar som kanske kan uppfattas som ”konstiga” 
av människor i omgivningen som själva inte drabbats av ett eller flera barns död 
kan kännas mer naturliga att dela med en annan förälder med en liknande förlust. 
Detta är också något som både mina egna informanter och informanterna i Nilsson 
och Sandells studie tar upp.115 Med det sagt är det naturligtvis inte självklart att vi 
alltid förstår varandra till fullo och risken finns att både jag (och informanterna) 
kan ta för givet att jag förstår dem, så att jag inte ställer följdfrågor eller ber om 
utveckling av svar, det som etnologer kallar hemmablindhet.116 

Ett annat sätt som min subjektiva position har kommit till nytta i uppsatsen är 
att jag har använt mina personliga erfarenheter och mitt/mitt och min familjs arkiv 
som inspiration  till  undersökningen i  stort  och intervjufrågor  i  synnerhet,  men 
också till  vissa resonemang om handlingar  som skulle  kunna finnas i  arkiven. 
Eftersom jag inte har haft möjlighet att studera alla databärare i alla informanternas 

112Ehn, B. (1998), s. 26; Ehn, B. och Klein, B. (1994), Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig reflexivitet, s. 10-11.
113Se t.ex.: Verne Harris ”They should have destroyed more” i antologin Archives and the Public Good från 2002, Brian  
Keogh  ”Documenting  diversity:  developing  special  collections  of  underdocumented  groups”  från  2002,  samt  Joan  M.  
Schwartz  och Terry Cooks två artiklar i Archival Science från samma år (”Archives, Records and Power”).
114Ehn, B. och Löfgren, O. (1996), s. 94.
115Nilsson, J. och Sandell, E. (2010) s. 19, 24, 44.
116Ehn, B .(1998), s. 26; Nilsson, J. och Sandell, E. (2010), s. 24.
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arkiv i detalj har jag i dessa resonemang använt mig själv som en sorts informant, 
genom att ta vara på den kunskap jag själv besitter. Enligt det reflexiva perspektiv 
på kulturforskning som jag använder innebär detta ingen nackdel för min studies 
trovärdighet eftersom jag här redovisar att jag gjort på detta sätt och hur. Att jag 
”använder mig själv som källa” borde till och med medföra en ren fördel i min 
ambition  att  göra  informanterna  anonyma.  Eftersom jag  diskuterar  både  deras 
verkliga dokument och “tänkbara” dokument borde det bli svårare att identifiera 
föräldrarna baserat på enskilda dokument i deras arkiv.

38



Allt som finns kvar – föräldrarnas arkiv

En  av  mina  teoretiska  utgångspunkter  är  som  sagt  att  ett  dokument  är 
medieoberoende. Därför  använder jag mig också från och med i detta avsnitt av 
begreppen arkivalier, databärare, handlingar, föremål och dokument som synonymer.117 
I mina intervjufrågor har jag även använt det mer vardagliga  ”saker”, eftersom det är 
ett  mer  neutralt  och  framförallt  mer  vardagligt  sätt  att  beskriva  allt  från 
pappershandlingar till foton, föremål och digitala handlingar. 

 I uppsatsens följande del presenteras min tolkning av källmaterialet upplagt 
utifrån de frågeställningar som presenterades i första kapitlet. Kapitlet skall alltså 
handla om vilka typer av dokument som finns i arkiven, föräldrarnas orsaker till 
att  skapa  sina  arkiv,  hur  dokumenten  hanteras  och  organiseras,  samt  vad 
personarkiven och deras innehåll används till. Avsnitten Arkiven och Dokumenten  
i  arkiven är  mer översiktliga och beskrivande än de övriga, med tanken att  ge 
läsaren en bild av arkivens innehåll.  Här är det nog också på sin plats att påpeka 
att  jag  inte  är  ute  efter  att  konstruera  ett  alternativt  förteckningsschema  för 
personarkiv i Martin Grass anda. Mina dokumentkategorier är skapade specifikt för att 
fånga upp likheter och skillnader mellan de nio arkiv som jag studerat. De är med 
andra ord anpassade till just arkiv skapade av föräldrar som förlorat små barn och 
inspirerade av återkommande svar och tankar som jag stött på i intervjumaterialet 
och  i  den  tidigare  forskningen  som  jag  presenterat.  Slutligen  används  i  min 
tolkning  av  källmaterialet  teoretiska  resonemang  från  några  forskare  som inte 
nämnts tidigare i uppsatsen. De presenteras därför löpande i texten som följer. 
Allra först kommer dock en sammanfattande beskrivning av hur de undersökta 
arkiven vanligtvis ser ut, som även visar på deras likheter och skillnader.

Arkiven
Arkiven som står i centrum för den här uppsatsen har många gemensamma drag. 
Det kan bero på att de barn som är deras ursprung fick så korta liv och på att dessa 
liv följt ungefär samma mönster. Alla föräldrarna har haft liknande kontakter med 
mödravården innan barnets födelse och död, med sjukhus och samtalsstöd under 
och  efter  förlossningen  och  med  Skatteverket,  Försäkringskassan  och  andra 
myndigheter. De har planerat och genomfört en begravning, spridning av aska i 
minneslund eller en urnsättning och hållit  ett dop, en namngivning eller någon 

117Riksarkivet (2008), Pappershandlingar, s. 7: ”Databärare - fysiskt underlag för handlingar”.
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annan form av  minnesceremoni.  De flesta  har  också  beställt  en  gravvård  och 
fortsatt att sköta om och pynta en plats på kyrkogården eller i minneslunden. Alla 
föräldrarna har fått kondoleanser av olika slag från familj och vänner och genom 
sorgearbetet tvingats hitta sätt att förhålla sig till att ha blivit föräldrar till ett barn 
de inte fått behålla hos sig. Allt detta har på olika sätt påverkat vad som hamnat i 
arkiven,  vilka  som  bidragit  till  dem,  samt  hur  de  organiseras  och  används. 
Samtidigt skiljer sig arkiven också från varandra, eftersom de skapas av individer 
och speglar individuella liv och unika familjers historia. Jag ska här försöka att 
beskriva ett ”typiskt” personarkiv efter ett litet barn som dött, men även lyfta fram 
några av de mer unika dokument som jag också stött på i min studie. 

På en utvald plats  i  hemmet  hos  föräldrar  som förlorat  barn finns ofta  en 
pyntad hylla eller ett hyllplan som fungerar som en minnesplats för barnet. Där 
samlar  föräldrarna  de  saker  som  mest  förknippas  med  barnen  som  dött,  ofta 
tillsammans med ett eller flera ljus. Det kan vara avtryck av händer och fötter i 
gips, eller med bläck på ett litet kort som gjort på förlossningsavdelningen, nallar 
och  andra  gosedjur,  handskrivna  dikter,  teckningar  och  prydnadsföremål  med 
barnets namn eller i form av änglar. För pappersdokument och mindre föremål 
finns ofta en speciell låda märkt med barnets namn. De allra flesta föräldrar har 
också inramade foton på barnet (de vanligaste motiven är porträttbilder av barnet 
och närbilder på små händer och fötter) eller ultraljudsbilder där, men foton kan 
också ordnas i speciella album som kan stå framme på minneshyllan.  Även på 
hårddiskar och mobiltelefoner sparas foton – porträtt av barnen, bilder på mammans 
mage  under  graviditeten,  från  begravningen  och  den  pyntade  gravplatsen  eller 
minneslunden. Några har eller har också haft foton som bakgrundsbild i mobiltelefon 
och på datorer. På internet skapas bloggar och minnesgrupper, fotoalbum, e-post, och 
meddelanden på sociala medier, som sparas i någon digital form eller skrivs ut på 
papper. 

Flera av föräldrarna har familjeväggar, där minnen av barnen de förlorat blandas 
med bröllopsbilder, foton på levande syskon och andra familjebilder. Smycken med 
barnens namn, berlocker i form av ett hjärta i två delar där barnet fått med sig den ena 
halvan  i  kistan,  avklippta  hårlockar,  id-armband  från  sjukhuset  och  speciella 
klädesplagg som barnen haft på sig eller som köpts till dem innan dödsfallet finns 
också i flera av arkiven.

 Till de mer unika inslagen hör minnestatueringarna som en av mammorna har 
låtit  göra efter sin son – den ena föreställer  hans handavtryck och den andra ett 
ordspråk på latin. En CD-skiva med de sånger som spelades vid barnets begravning 
har sparats av en annan förälder. En tredje har sparat en glaskula som hennes son 
tyckte om att titta på och en fjärde har lagt ner sitt barns pass och en leksakstelefon i 
sin minneslåda. En speldosa i form av ett mjukislamm finns i ett femte arkiv och i ett 
sjätte en stickning som påbörjades den sista dagen barnet fortfarande levde i magen. 
Det är inte heller bara enstaka barnplagg som ingår i arkiven – i samma arkiv finns en 
slips som bars vid barnets begravning. I det sjunde arkivet, som skapats efter en liten 
flickas  död,  finns  vita  handgjorda  keramikhjärtan  med  hennes  och  alla  andra 
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familjemedlemmars namn på (inklusive hunden och den lillebror som föddes efter 
hennes död) och hos den åttonde familjen har en tavla med änglamotiv som mamman 
målat fått en självklar plats. 

Dokumenten i arkiven
I föräldrarnas arkiv går det att urskilja ett flertal olika tematiska kategorier. När 
jag beskriver dem har jag inspirerats av Catherine Hobbs grundtanke att studier av 
personarkiv skall utgå från ”omständigheterna kring arkivets tillkomst”, vilket för 
mina  informanter  innebär  den föräldraroll  de  trädde  in  i  då  de  förlorade  sina 
barn.118 En annan viktig princip hos Hobbs är att vi främst skall lyfta fram varje 
arkivs särart,  inte i första hand deras likheter. Eftersom jag studerar flera olika 
arkiv har jag ändå valt  att  först  lyfta fram det gemensamma, men jag är också 
noggrann  med  att  diskutera  skillnader  där  de  finns.  Alla  kategorierna,  eller 
huvudavdelningarna)  innehåller  blandade  handlingsformat:  pappersdokument, 
digitala  dokument  och  föremål,  foton,  ljud  och  rörlig  bild.  Väldigt  många  av 
dokumenten  i  arkiven  (framförallt  föremål  och  foton)  skulle  alltså  enligt 
traditionell arkivteori och praxis avskiljas från resten av arkivet eller förtecknas 
och registreras separat med hänvisning till  sitt  utseende. Eftersom jag följer en 
formatoberoende-princip har jag naturligtvis valt att inte göra så, utan istället beskrivit 
dem med utgångspunkt i deras funktion och delar av de olika dokumentkategorierna.

När det gäller foton blir problemet nästan det motsatta. Enligt svensk arkivpraxis 
brukar foton inte skiljas ut som en egen kategori annat än i förvaringssyfte, men 
eftersom informanterna gör skillnad på foton och andra databärare så har jag fått 
tänka extra noga på hur de bör beskrivas.119 Utgör de en egen kategori, eller ingår 
de i de andra, mer tydligt avskiljbara kategorierna som jag redovisar nedan? Jag 
menar som bekant att för att följa proveniensprincipen bör arkivarien lägga stor 
vikt  vid  att  respektera  och  dokumentera  hur  arkivbildaren  själv  organiserar 
arkivet, både rent fysiskt och konceptuellt.  Alltså finns det belägg för att foton 
skulle utgöra en egen kategori, men samtidigt är det tydligt att vissa foton hör till  
de olika kategorierna och jag har valt att låta den principen gälla för alla foton. 

Någon form av digital information finns också i de flesta föräldrarnas arkiv. 
Även fast dessa dokument generellt förvaras separat från de andra på hårddiskar, 
USB-minnen,  minneskort,  datorer och mobiltelefoner är det oftast  tydligt  vilka 
huvudavdelningar  de  tillhör,  med  undantag  av  fotona  som  istället  oftast  är 
sorterade  efter  teman  eller  i  kronologisk  ordning.  Andra  exempel  på  digitala 
dokument  är  video,  blogginlägg,  kommentarer  och  inlägg  på  sociala  medier. 
Egenskriven  poesi,  sångtexter  eller  liknande  och  andra  skönlitterära  texter  som 
laddats ned därför att de berört föräldrarna kan också finnas, liksom mer faktabetonad 
information om till exempel diagnoser och stödgrupper. Precis som när det gäller 
foton har jag valt  att  främst fokusera på de digitala dokumentens funktion.  Detta 

118Hobbs, C. (2010), s. 231. I originaltexten ”the circumstances of creation”.
119Smedberg, S. (2005), ”Bilden som arkivhandling”, s. 8-9.
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innebär att  jag ser deras placering i  mappar och/eller på olika lagringsmedia som 
speciella förvaringsförhållanden, inte ett skäl att skilja ut dem.

Myndighetsdokument
I denna första kategori är det möjligt att följa alla kontakter som föräldrarna har 
haft med myndigheterna, inklusive olika grenar av sjukvården.

De flesta av familjerna har kontakt med Försäkringskassan i samband med sin 
egen sjukskrivning efter barnets död, ett ärende som har lämnat vanliga inslag i 
arkiven. Från Skatteverket finns till exempel dödsfallsintyg och dokument som rör 
dödsboanmälan.  Den senare görs istället  för bouppteckning, eftersom små barn 
sällan har tillgångar som överstiger kostnaderna för begravning och andra utgifter 
i samband med dödsfallet. 

Härifrån kommer också de personbevis som utfärdas för levande födda barn 
när  de  fått  sitt  namn och personnummer.  En viktig  gräns  som påverkar  vilka 
dokument som föräldrarna vars barn föds och dör innan en fullgången graviditet 
får kan dras vid graviditetsvecka tjugotvå. Det är först efter utgången av denna 
vecka som barnen enligt WHO:s rekommendationer får räknas som personer. Ett 
barn som föds och dör innan denna vecka får alltså inget personbevis. Om barnet 
föds  levande  eller  dör  redan  i  magen  kan  på  motsvarande  sätt  påverka  vilka 
myndighetsdokument som hamnar i arkiven. Barn som föds döda får alltså inget 
personnummer,  men  kan  ändå  registreras  i  folkbokföringen  på  föräldrarnas 
begäran. Det innebär att de registreras som en så kallad folkbokförd relation (eller 
AFB-relation)  och  att  barnet  då  står  med  i  föräldrarnas  personbevis.  Om 
föräldrarna vill kan de också anmäla ett namn till barnet vid samma tillfälle och en 
kopia av intyget skickas hem till dem när ärendet är registrerat.120

Om föräldrarna inte gör en sådan anmälan får barnen endast ett dödsbevis, 
förutsatt  att  de är  födda efter  tjugotvå fullgångna graviditetsveckor  (detsamma 
gäller för levande födda barn som dör inom tjugoåtta dagar efter sin födsel). För 
barn som föds levande innan tjugoandra veckan men sedan avlider skapas både 
födelse- och dödsbevis.121 Om föräldrarna var gifta vid barnets födelse eller inte 
kan  också  påverka  vilka  myndighetsdokument  som finns  i  arkivet,  genom att 
pappan bara registreras automatiskt som barnets förälder om paret är gifta. Ogifta 
föräldrar  som  förlorar  sitt  barn  måste  nämligen  på  eget  initiativ  ordna  ett 
faderskapsintyg,  eftersom  faderskapsutredningar  inte  görs  automatiskt  för 
dödfödda eller avlidna nyfödda.122 

Sjukvårdsdokument
I denna grupp av dokument är det  möjligt  att  följa föräldrarnas kontakter med 
sjukvården under  hela  deras  tid  med  barnet.  Tidsmässigt  kan  det  alltså  finnas 

120I Sverige registreras bara barn som föds döda efter 22 fullgångna graviditetsveckor som personer, efter en regeländring som 
började gälla  den 30 juni  2008.  Barn som föds döda får  inte  personnummer,  men det  får  levande födda barn efter  22  
graviditetsveckor. Se: Spädbarnsfonden>Mist barn>praktiskt-information>Folkbokföring. [2012-09-16]; Bendt, I, (2006), s. 
53; Skatteverket>Privat>Folkbokföring>Personbevis [2013-04-10].
121Spädbarnsfonden>Mist barn>praktisk information>Folkbokföring. [2012-09-16].
122Spädbarnsfonden>Mist barn>praktisk information>Folkbokföring [2012-09-16]]; Socialstyrelsen>SOSFS>2011-2 [2013-
03-25].
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material  från  graviditetens  början  till  barnets  födelse  och  död,  men  arkiven 
sträcker sig förbi den senare tidpunkten. I alla kategorier skiljer sig  föräldrarnas 
arkiv från varandra eftersom de berättar om unika individer men sjukvårdsdokumenten 
går ändå att läsa som en sorts berättelse med generella inslag.

Det börjar med graviditeten. Material från mödravården, till exempel kallelser 
till ultraljudsundersökning och hälsoinformation om mammans kost och motion är 
en vanlig typ av dokument i denna kategori, medan ultraljudsbilderna är en typ 
som alltid ingår. Foton och video på den växande magen kan också förekomma, 
liksom  klädesplagg,  mjukisdjur  och  andra  gåvor  till  det  väntade  barnet  från 
föräldrarna, släktingar och andra utanför familjen.

Sedan följer  förlossningen,  där  mammans  journal  och de handskrivna kort 
med barnets födelsedata (längd, vikt, datum och tid) som nyblivna föräldrar ofta 
får efter förlossningen är viktiga. Barnets fot- och handavtryck i gips eller bläck 
eventuella avklippta hårlockar och foton på barnet är andra exempel på dokument 
som uppkommer här och som alla föräldrarna sparat (vi skall återkomma till dem). 
Familjens  tid  på  sjukhus  kan  ge  upphov  till  en  journal  från  barnets  vård  på 
neonatalavdelning eller annan intensivvård i samband med senare sjukdom och 
ID-band för mor och barn. Här börjar också de dokument som skapats i kontakter 
med kuratorer, psykologer och liknande efter barnets död (till exempel journaler, 
brev  och  visitkort)  först  att  synas,  liksom  den  ena  eller  båda  föräldrarnas 
sjukskrivningsintyg.  Även här  kan  det  tillkomma  gåvor  till  barnet,  föräldrarna 
eller hela familjen, oftast i form av gosedjur och ljusbärare.

Efter  barnets  död tillkommer  de obduktionsprotokoll  som också är  väldigt 
vanliga inslag i alla arkiven. Om föräldrarna eller läkarna begärt någon form av 
medicinsk utredning för att i efterhand få en förklaring till barnets död kan även 
dokumentation av andra provsvar och korrespondens med läkare i samband med 
olika undersökningar finnas här. 

Men sjukvårdsdokumenten skiljer sig som sagt också åt från arkiv till arkiv, 
precis som i alla de andra kategorierna. En problemfri graviditet där barnet senare 
död av sjukdom ger troligen andra sjukvårdsdokument än en komplicerad eller så 
kallad  högriskgraviditet.  Till  exempel  kan  det  då  finnas  fler  ultraljudsbilder, 
kallelser  till  läkarundersökningar  och  barnmorskebesök  samt  mer  omfångsrika 
journaler för mammorna. 

Skillnaderna mellan arkivet  efter  ett  barn som dör på samma dag som sin 
födsel och ett som lever i flera dagar, veckor, månader eller år efter förlossningen 
kan också vara påtaglig. Ju längre tid barnet spenderar på sjukhus efter födseln, 
desto fler sjukvårdsdokument skapas runt dess vård, och familjen hinner också 
komma i kontakt med fler olika grenar av vården. De flesta av informanterna har 
förlorat sitt eller sina barn i den andra eller tredje trimestern av graviditeten, men 
det äldsta dog vid ca ett och ett halvt års ålder.123

123Det är vanligt att dela upp en graviditet i tre trimestrar, det vill säga tredjedelar. Den andra och tredje trimestern varar alltså 
mellan fjärde och den nionde graviditetsmånaden, eller graviditetsvecka tretton och fyrtiotvå om vi som sjukvården räknar en  
graviditet  som fyrtio  veckor  lång och att det är normalt  att gå över tiden med upp till  två veckor.  Se: 1177>Fakta och 
råd>Gravid>Graviditeten>Graviditetskalendern>Graviditeten vecka för vecka [2012-09-16].
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Orsakerna till barnens för tidiga död varierar och även det visar sig tydligt i 
arkiven. Hos de barn som inte dog av extremt för tidig födsel (det vill säga före 
graviditetsvecka 26) finns både identifierade ärftliga sjukdomar och fall där ingen 
tydlig dödsorsak hittills har hittats.124 I några fall har mamman fått en diagnos som 
förklarar barnets för tidiga födsel och död, men även bland de allra yngsta barnen 
finns oförklarade dödsfall (dvs. att ingen vet säkert varför förlossningen startade i 
förtid).  Både  en  fastslagen  och  en  okänd  dödsorsak  kan  tänkas  leda  till  att 
föräldrarna som komplettering till dokument från sjukvården samlar in medicinska 
fakta från andra källor (till exempel internet och tidningsartiklar), som även de hör 
hemma bland sjukvårdsdokumenten. En av familjerna har anmält sitt barns död 
till  HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och har både den och svaret 
från sjukhuset sparade.125 Om sjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan i samband 
med barnets död och denna gått vidare till Socialstyrelsen kan dokument om det 
också finnas häri, eftersom patienten då både har rätt att informeras om anmälan 
och få lämna en egen beskrivning av händelsen.126

 Var familjen bor kan påverka hur hela denna kategori av dokument ser ut, 
eftersom  olika sjukhus och landsting har varierande rutiner för vårdinsatser och 
omhändertagande av för tidigt födda barn, vilket gör att barn som föds på stora 
sjukhus kan få en annan eller mer utförlig vård oavsett vilken vecka de föds i.127

Föräldrar vars barn fötts för tidigt i ett landsting där alla för tidigt födda barn 
får neonatalvård har alltså fått andra dokument än hos de föräldrar vars barn inte 
fått sådan vård. Om barnet vårdas tillräckligt länge på sjukhus kan det få en egen 
journal, som föräldrarna sedan införlivar i sitt arkiv om barnet, men om barnet 
däremot  fötts  innan  graviditetsvecka  tjugotvå  eller  föds  dött  dokumenteras 
händelserna kring födelsen och dödsfallet troligtvis istället i mammans journal. 

Omhändertagandet  efter  ett  barns  död  kan  också  det  se  olika  ut  på  olika 
sjukhus  och  sådana  rutiner  skapar  olika  sorters  sjukhusdokument  och  andra 
arkivbärare i olika mängder. Om barnet dog på annan ort än där familjen normalt 
bor, skulle det alltså kunna göra skillnad i vilka sjukhusdokument som skapas i 
samband med barnets födsel och död. Ett exempel på det bland mina informanter 
är att lille Gabriel föddes och dog på ett sjukhus i Norrland, där hans föräldrar var 
på besök. På det sjukhuset fick de avtryck av hans fötter i både gips och färg, 
något  som också  flera  av  de  andra  föräldrarna  berättar  om.  På  Mikaela,  som 
föddes på ett helt annat sjukhus, togs däremot bara färgavtryck och på Tora togs 
inga avtryck alls i samband med att hon dog. Om det beror på att sjukhuset Tora 
vårdades på bara har rutiner för att ta avtryck från barn som dött om de är nyfödda 
är svårt att veta, men eftersom det på Love (ett av de andra lite äldre barnen som 
också föddes levande) togs avtryck i både färg och gips är det kanske så. Slutligen 

124Med extremt prematura, eller extremt underburna barn menas ”barn födda före 26 fullbordade graviditetsveckor (t.o.m. 25 
veckor + 6 dagar)”. Se: Sjöberg, N-O. (2004), Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet, s. 16. 
125Från och med den första januari 2011 anmäls fel och brister i vården till Socialstyrelsen, istället för som tidigare till HSAN.  
Kammarkollegiet>rattsavdelningen>hsan>vanliga-fragor-till-hsan [2013-03-24].
1261177>Regler och rättigheter>Lagar som styr>Lex Maria [2013-03-25].
127Sjöberg, N-O. (2004), s. 12.
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kan även material från BVC och information från andra sjukhusvistelser för de lite 
äldre barnen ingå, eftersom dessa barn hunnit få egen journal. 

Dokument om ceremonier och gravsättning
Många  olika  dokumenttyper,  format  och  medium  finns  representerade  bland 
materialet  som handlar  om barnens  sista  viloplats.  Det  är  dessutom en  av  de 
största kategorierna och en av de få som det fortfarande skapas nya dokument i. 
Därför beskriver jag den med hjälp av en ungefärlig tidsordning, med likheter och 
skillnader samlade under varje ”hållpunkt”. Variationen inom huvudavdelningen är 
stor eftersom föräldrarna kan utforma personliga ceremonier och välja bland de 
olika typerna av gravsättning. En orsak till att mängden dokument är så stor kan 
kanske vara den stora betydelse som begravningen (eller motsvarande ceremoni 
för att säga farväl) och kyrkogården får för föräldrarna. Dels kan det vara så att 
ceremonin gör barnets död verklig, dels fungerar den som ett sätt att välkomna 
barnet och bekräfta dess plats i familjen samt föräldrarnas och eventuella syskons 
nya roller i relation till barnet.128 

Dop eller namngivning
De barn som lever vid födseln kan döpas, medan barn som föds döda istället kan 
få en kyrklig välsignelse och namngivningsceremoni. Oavsett vilken av ceremonierna 
som familjen höll  för barnen fick föräldrarna dopljus som de sparat.  Sara och 
hennes  man fick också figuriner  vid  sina barns  namngivningar  och har  nu tre 
stycken målade änglar i  trä på sin minneshylla.  Gabriels  och Linneas föräldrar 
hade också minnesceremoni för sina barn, medan Loves föräldrar höll  dop för 
honom.  Oavsett  typen av ceremoni  tillkommer  någon form av intyg,  så  kallar 
dopbevis/namngivningsbevis.  Även från dessa ceremonier  finns det naturligtvis 
foton i arkiven, tagna av föräldrarna eller andra medverkande.

Att planera och offentliggöra ceremonin
Så gott som alla informanterna har publicerat en dödsannons för sitt barn antingen 
i  en  papperstidning  eller  på  olika  internetsidor  (vissa  tidningar  gör  bådadera). 
Pappersannonserna är oftast urklippta och placeras bland andra papper, men de 
kan också klistras in i album tillsammans med foton från begravningen. En mamma 
har istället sparat hela exemplaret av tidningen från det datum annonsen publicerades.

Gravsättningen
Alla  arkiven  innehåller  dokument  som  handlar  om  förberedelser  för 

gravsättning och själva ceremonin. Beroende på om föräldrarna valt begravning, 
urnsättning  eller  spridning  av  aska  i  minneslund,  en  kyrklig  eller  borgerlig 
ceremoni (eller inte haft någon alls) så kan dokumenten som har med barnets sista 
viloplats komma från olika håll. Svenska kyrkans lokala kyrkogårdsförvaltningar 

128Larsdotter, K. (2010), Begravning istället för dop. Om begravningen av barn som föds döda eller dör i späd ålder , s. 36-
38.
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och präster eller annan personal är förstås vanliga kontakter som skapat dokument 
till denna kategori, liksom begravningsbyråer. Att välja ut och boka gravplats eller 
minneslund och begravning/urnsättning/spridning av aska och sedan hålla någon 
form av ceremoni för att uppmärksamma barnets död skapar korrespondens, intyg, 
räkningar  och blanketter.  Beställning  av gravsten  eller  annan gravvård medför 
kontakter  med  både  kyrkogårdsförvaltningen  (eftersom olika  kyrkogårdar  eller 
delar av kyrkogårdar kan ha krav på gravvårdarnas utseende och säkerhet) och 
tillverkare av gravvårdar (till  exempel stenhuggerier).  En annan tänkbar variant 
som skulle kunna generera dokument är om familjen vill att askan ska spridas på 
annan plats än i minneslund, eftersom det då krävs tillstånd från Länsstyrelsen.129 

Om föräldrarna vill  att  kyrkogårdsförvaltningen skall  sköta gravskötseln skapas 
dokument kring detta, som i arkivet efter Tora.  Familjen har flyttat efter hennes 
död  och  hon  är  begravd  på  den  gamla  hemorten.  Förutom  olika  typer  av 
registerutdrag och korrespondens är programblad och foton från ceremonierna väldigt 
vanliga i avdelningen gravsättning.  De minnesalbum som vissa begravningsbyråer 
ordnar till familjen efter ett barns begravning, med till exempel texter till psalmer 
och andra sånger, griftetal och foton kan också ingå. Julia har dessutom sparat en 
CD med musiken som spelades på Elsas begravning, men det är en av de mer 
ovanliga databärarna. 

Kyrkogården
Gravdekorationer av olika slag (ofta med koppling till olika högtider, eller sådant 
som lämnats av släkt och andra närstående vid begravningen eller vid gravplatsen 
vid ett senare tillfälle) är väldigt vanligt förekommande i arkiven. Det kan vara allt 
från  blomsterarrangemang  tänkta  för  utomhusbruk  till  mjukisdjur,  teckningar, 
pärlplattor  och  figuriner  i  form  av  barn  eller  änglar  till  ljuslyktor.  Den  allra 
vanligaste  sortens  dokument  är  foton  på  graven/platsen  i  minneslunden.  Vid 
högtider,  när  nya  dekorationer  tillkommer,  eller  vid  mer  vardagliga  besök. 
Gravfoton har flera olika funktioner, vilket jag skall återkomma till längre fram.

Kondoleanser
Alla  informanterna  berättar  om hur  de  fick  brev,  vykort,  blommor  och  andra 
tecken på deltagande från familj, släkt och vänner efter att deras barn gått bort och 
att de har varit noggranna med att spara dem. Blommorna kan förstås vara svåra 
att bevara i arkiven, men kort som kommit tillsammans med blombuketter är en 
vanlig typ av dokument, liksom brev och vykort. E-post, SMS och meddelanden 
på sociala medier som sparas i digitala format, skrivs ner för hand eller skrivs ut är 
andra vanliga varianter. Gåvobevis för donationer till forskning eller välgörenhet 
till  minne  av  barnet  har  flera  av  familjerna  också  fått.  Majoriteten  är  från 
Spädbarnsfonden, men Hjärtebarnsfonden och Vi-Skogen förekommer också. Det 
kan  möjligen  finnas  en  koppling  mellan  barnets  dödsorsak,  ålder  och  vilken 
organisation som släkt och vänner skänker pengar till, men det är en forskningsfråga 

129Gustafsson, C. (2006) ”Praktiska råd när någon dör”, s. 233.
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för  ett  annat  projekt.  Ingela  Bendt  och  flera  andra  forskare  menar  också  att 
trädplantering i Afrika (vilket bland andra Vi-skogen gör) kan ses som en symbol 
för att barnets minne lever vidare. Det är möjligt att andra typer av minnesgåvor 
kan ha liknande betydelse för föräldrarna.130 
Att ta foton av blommor och andra kondoleanser som skickats till hemmet eller till 
kyrkogården i samband med begravningen och senare årsdagar är väldigt vanligt, 
vilket gör foton till en stor grupp dokument även i denna kategori.

Det verkar inte vara helt ovanligt att kondoleanser tas om hand för arkivering i 
de personarkiv som finns bevarade på svenska arkiv: En sökning i NAD ger till 
exempel över etthundratjugo träffar. I anslutning till  Olof Palmes arkiv har det 
skapats  en  fristående  kondoleanssamling,  där  det  ser  ut  som att  alla  typer  av 
dokument har samlats in:

Kondoleanssamlingen utgörs  av  de  tusentals  kondoleansböcker som dagarna  efter  mordet 
fanns utlagda runt om i Sverige och utomlands där  människor skrev in sina namn, många 
gånger  med en  dikt  som sista  hälsning,  eller  några  ord  som gav uttryck  åt  den  djupaste 
förtvivlan. Tillsammans ger de ett skakande och mäktigt intryck från den kollektiva sorg som 
drabbade landet  våren 1986.  Det  gör  också alla  de  hälsningar och  dikter  som på lappar 
åtföljde  de  tiotusentals  rosorna  på  Sveavägen.  Här finns också  alla  gåvor  som lades  på  
mordplatsen: biblar, tavlor, smycken mm.  Här finns alla plakat som skrevs med önskan om 
fred. Och en balalajka”. [mina kursiveringar]131 

Även  hos  det  norska  riksarkivet  finns  kondoleanser  arkiverade.  Där  har  man 
samlat  in  ”föremål  och  kondoleanser”  (i  motsats  till  organiskt  material,  som 
komposterades och ljusresterna som smältes ned för att användas vid ett framtida 
minnesmärke)  efter  terrordåden  i  Oslo  och  på  Utöya  den  22  juli  2011.  De 
insamlade  föremålen  har  ordnats  och förtecknats,  dokumenterats  med foto och 
uppgifter om insamlingstid- och plats och sedan har en del av dessa foton publicerats 
på Arkivverkets hemsida.132 Där kan besökare se bland annat gosedjur, flaggor, 
smycken och inramade foton. Konstgjorda blommor, ljushållare, klädesplagg, och 
radband är andra inslag, liksom figuriner i form av änglar, fåglar och nallebjörnar. 
Leksaker, ett barns napp, pärlplattor, en papperstrana i origamiteknik, ikoner och 
hjärtan i mängder av material och tekniker har också samlats in, tillsammans med 
alla  de  mer  vanligt  förekommande  pappershälsningarna  i  form  av  brev,  kort, 
teckningar och foton.133 På hemsidan skriver Arkivverket så här om syftet med att 
samla in och bevara kondoleansmaterialet: 

Norge ble rammet av en nasjonal tragedie den 22. juli 2011. Denne nasjonale tragedien har  
skapt et minne som det norske samfunnet er og vil være være nødt til å forholde seg til. Det er  
av  interesse  for  ettertiden  både  hvordan  vanlige  folk  reagerer,  og  hvordan  sentrale 
samfunnsaktører som har roller i slike sammenhenger, som politikere og kirken, uttaler seg 
etter en slik hendelse. 

130Viskogen. URL: http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/  [2012-09-16]; Bendt, I. (2006), s. 115; Layne, L. L. (2000), s. 337; 
Côté-Arsenault, D. (2003), s. 29.
131olofpalme.org>Om Olof Palmes arkiv>Olof Palmes arkiv [2012-11-08].
132Hipfl, C. (2011), ”När arkiv berör”, s . 11.
133Arkivverket (2011), Veiledning for håndtering og oppbevaring av minnemateriale etter 22. juli, s. 2; 
Arkivverket>Digitalarkivet>Om Digitalarkivet>Om kjeldene>Minnematerialet 22 /7 [2012-09-16].
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Hvordan  samfunnet  bearbeider  og  bruker  minner,  sier  mye  om  samfunnet.  Det  er 
nødvendig og viktig å sikre at de spontane uttrykkene som her er nedtegnet, blir samlet inn og 
bevart for ettertiden. Det markerer også verdighet overfor de drepte, de savnede og pårørende, 
at de sørgendes uttrykk blir ivaretatt for ettertiden.

Riksarkivaren tar initiativ til at alle skriftlige hilsener, minneord og kondolanser som folk 
har lagt ut ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder blir bevart. Det er viktig å ta 
vare på alle minnene fra denne tragedien, både for alle dem som har gitt uttrykk for sin sorg  
og støtte i disse dagene, men også som dokumentasjon for ulike forskere som vil studere våre 
reaksjoner på tragedien. Vi har hatt kontakt med forskere som allerede har vist interesse for  
materialet.134 

Från Arkivverkets sida menar man alltså att det är viktigt för det norska samhället 
och det norska folket att kondoleanserna i sin roll som minnen av terrordåden och 
som Norges spontana reaktion på händelserna den 22 juli bevaras, inte bara precis 
efteråt, utan också i ett historiskt perspektiv. Dess invånare måste förhålla sig till 
minnet av den nationella tragedi det drabbats av och kondoleansmaterialet  som 
Riksarkivet  samlat  in  dokumenterar  ett  uttryck  för  vanliga  norrmäns  sorg och 
avsky inför bomben och dödsskjutningarna, men visar också på respekt för de som 
drabbats direkt av dem, det vill säga de döda, de skadade och deras familjer. En 
intressant sak att notera i sammanhanget är att det i  Norsk allment arkivskjema 
finns en fast kategori för föremål: W. Gjenstander (stempler, modeller, faner), som 
används för att förteckna kondoleanserna.135 

I de norska kondoleansarkiven efter terrorattentaten och Olof Palmearkivet 
har  vi  alltså  exempel  på  att  en  större  mängd  föremål  kan  tas  om  hand  för 
arkivering på grund av sin koppling till en extrem situation som påverkat många 
människor. Deras funktion och symbolvärde är då uppenbarligen mycket viktigare 
än deras format, vilket naturligtvis ligger precis i linje med den formatoberoende-
princip som diskuterades i föregående kapitel. Att Palme-materialet har fått bilda 
en egen samling ligger i linje med hur kondoleanser skall behandlas enligt Martin 
Grass. Han menar att sådant hör till de efterlevandes arkiv och inte den avlidnas, 
men att det bör finnas tydliga hänvisningar mellan dem så att de som vill studera 
personarkivet kan ta del av hela materialet.136 

Orsaker till att skapa ett personarkiv
Varför och hur dokument skapas, sparas och vårdas för att  bilda arkiv handlar 
nästa tema i undersökningen om. Svaren följer två olika spår: det ena handlar om 
hur arkiven fungerar som minnesstöd och det andra om att bevisa barnets existens 
och därigenom bekräfta det egna föräldraskapet.

134Arkivvverket>Om oss>Aktuelt>Nyhetsarkiv>Nyhetsarkiv  2011>Insamling  av minner  knyttet  til  22.  juli  [2012-09-16];  
Gausdal, Ole och Holmås, Linda (2012), The July 22nd 2011 Terror Attacks in Norway- the Role of the National Archives of  
Norway in the Process of Healing and Reconciliation , passim; Arkivverket>Arkivbevaring>Arkivmateriale knyttet  til 22. 
juli>Minnemateriale [2012-09-16].
135Arkivverket>Arkivverket>Trondheim>Avlevering>Veiledning i avlevering>Norsk allment arkivskjema. [2012-09-16].
136Grass, M. (1989), s. 34.
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Att skapa arkiv för att minnas
När  informanterna  berättar  om varför  de  har  sparat  sina  dokument  och  vilken 
betydelse de har gör de det med många olika formuleringar. Ändå handlar alla deras 
berättelser om att minnas: viktiga händelser som har koppling till barnet, tankar och 
känslor som förknippas med dessa, men också människor som var närvarande vid 
viktiga tillfällen under föräldrarnas tid med barnet.

Claras förklaring är ett bra exempel:”Allt som finns på minneshyllan har en 
koppling till [Gabriel] och visar att han  faktiskt funnits. Varje sak på hyllan har 
sitt eget minne och ger mig olika känslor”[min kursivering]. De olika dokumenten 
på Claras hylla representerar alltså  dels Gabriel,  dels  det  specifika minne med 
koppling till honom som hon förknippar varje föremål med och dels de känslor 
som föremålet framkallar hos henne.137 Ett mer konkret exempel finns i papperet 
där barnmorskan skrev ner fakta om Gabriel och förlossningen: hans längd, vikt 
och födelsetid. Sådana små kort får troligtvis de flesta föräldrar vars barn föds på 
svenska sjukhus.  Även om varje  sådant  kort  naturligtvis  också är unikt  är  det 
självklart viktigt för Clara genom sin uppenbara koppling till Gabriel. Ändå är det 
så  som  hon  själv  skriver  att  det  viktigaste  på  kortet  är  barnmorskans  namn, 
eftersom: ”hon var en underbar medmänniska, så varm och omtänksam. Jag vill 
för alltid minnas henne och det är lättare med ett namn. Är så tacksam för att just 
hon jobbade den där morgonen”. 

Det är kanske naturligt att alla informanterna någon gång talar om ”minne”, 
”minnen” och ”att minnas” och att flera av dem kallar de platser där de förvarar 
sina speciellt viktiga dokument (eller ”minnessaker”) ”Minneslådan”, ”Minneshyllan” 
och så vidare. Kopplingen mellan minne och arkiv är en tanke som ofta framhålls 
i arkivteoretisk litteratur – att vi skapar och samlar dokument som sedan blir arkiv 
för att minnas och för att kunna återkomma till dem när vi behöver hjälpa minnet 
på traven. Hilary Jenkinson har uttryckt den så här:

...the mere manufacture of documents is only one element in the creation of archives: another and 
much more potent one is their preservation for reference; that is to say their substitution not merely 
for the spoken word but for the fallible and destructible memory of the people who took part in 
whatever the transactions may have been that gave rise to them. Recordari still means, as it meant 
in the twelfth century, to remember. So long as memory is a necessary part of the conduct of af-
fairs so long will it be necessary to put that memory into material form, and so long as it is neces -
sary so long will you have archives [...]138 

En  av  grundorsakerna  till  att  föräldrarna  samlar  minnen  av  sina  barn  i  form av 
personarkiv är alltså densamma som enligt Jenkinson ligger bakom allt arkivskapande. 

Så länge vi behöver minnas kommer vi också att skapa arkiv, skriver han. Vad 
betyder det för föräldrarnas arkiv? Eftersom de skapas med utgångspunkt i rollen 
som  förälder  borde  det  betyda  att  behovet  att  minnas  varar  lika  länge  som 
relationen till barnet. Det finns ingen orsak att tro att den skulle vara kortare än 
”vanliga”  föräldrars  relation  till  sina  barn  och  alltså  avslutas  den  först  när 

137Hall, S. (1997a), s. 3, 5.
138Moss, M. (2008), sid. 71, 79. Min kursivering från ”So long as memory...”.

49



föräldrarna också har dött.  Vi ska återkomma till  vad detta  får för effekter på 
arkivet lite längre fram.139 

En skillnad gentemot andra personarkiv är alltså att det inte är barnen som är 
arkivbildare i  arkiven som handlar om dem, utan deras föräldrar.  Dokumenten 
representerar föräldrarnas bild av barnet, dottern eller sonens plats i familjen och 
informanternas föräldraroll.  Med representation menas här den kulturvetenskapliga 
teorin om hur språk används för kulturellt meningsskapande och med språk ”varje ljud, 
ord,  bild  (analog  och  digital)  eller  föremål  som  kan  bära  med  sig  och  uttrycka 
mening”.140

Det vill säga: vad vi gör med ett  föremål (eller en text, en bild, ett ljud osv) 
vad vi tänker om det och vad vi känner inför det, det är representation. Att minnas 
eller återberätta ett minne med hjälp av ett dokument är ett exempel på detta: vi 
ger dokumentet kulturella betydelser när vi kopplar det till ett (eller flera) minnen. 

Det engelska ordet ”representation” betyder ju dels att beskriva något för att 
ge en mental bild av det och dels att något får fungera som ett typexemplar av 
någonting eller fungera som just symbol för något. Ett exempel: ett foto av min 
marockanska  tekanna har  ingen mening i  sig  själv,  men  kan representera  den 
verkliga tekannan som står i mitt kök (en mental bild), eller alla liknande tekannor 
i  hela  världen  (ett  typexemplar).  Fotot,  eller  själva  tekannan,  kan  också 
symbolisera den specifikt marockanska te-ceremonin, eller mina minnen av min 
semester i Marrakech julen 2010 (symboler för alla glas te jag drack och mina 
andra upplevelser och möten under dessa tio dagar i Nordafrika).141

Det  här  sättet  att  förklara  kulturellt  meningsskapande  liknar  naturligtvis 
Michael Bucklands syn på hur ett objekt blir ett dokument genom att vi behandlar 
det  som ett  sådant.  Eftersom kultur  aldrig är statisk  är  alltså  meningen vi  ger 
dokumenten inte heller det, utan något som ständigt ifrågasätts och förändras. I 
exemplet med Gabriels förlossningskort syns denna effekt av att arkiv påverkas av 
kulturella värderingar tydligt:  en arkivhandling (i egenskap av ett ting som alla 
andra) har inte en enda betydelse eller ett enda värde utan snarare flera olika lager 
av mening(ar).142

Teorin  om  representation  förklarar  också  varför  föräldrarnas  arkiv  har  så 
många likheter.  Representation som fenomen påverkas nämligen av att  de som 
ingår i en kultur tolkar tecken och symboler på ungefär samma sätt, med samma 
kulturella koder. Mina informanter ingår i samma kulturella sammanhang – de är 
föräldrar som förlorat barn i ett samhälle och en tid när det börjar bli acceptabelt 
att tala öppet om sådana förluster.143

139Gustafsson, G. och Nyström, E. (2010), s. 6; Nilsson, J. och Sandell, E. (2010), s. 33, 40, 43.
140Hall, S. (1997b), ”The Work of Representation”, s .19.
141Hall, S. (1997b), s. 16.
142Hall, S. (1997a), s. 4; Hall, S. (1997b) , s. 18. Cook, T. (2011), s. 174-175, 178.
143Gustafsson, G. och Nyström, E. (2010) s. 28-31. Nilsson, J. och Sandell, E. (2010) s. 28-29.
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Att bekräfta barnets existens och det egna föräldraskapet
En annan aspekt av behovet av att minnas är att bekräfta vad de viktiga minnena 
betyder.  För  föräldrarna  i  min  studie  är  det  i  första  hand att  bekräfta  barnets 
existens och deras relationen till barnet. Agnes uttrycker det så här:

När man förlorar ett eller flera barn som ännu inte har tagit ett endaste andetag eller som dör 
strax efter förlossningen så tror jag att det blir ännu viktigare att spara allt som påminner om 
detta/dessa barn för att  på något sätt  göra barnet/barnens existens verklig och då blir  alla 
sparade saker och minnen oerhört viktiga och betydelsefulla. Hur det än är så glömmer vi och 
minnen blir suddiga och då kan dessa sparade saker hjälpa oss att minnas. 

Dokumenten som förknippas med Mikaela hjälper alltså Agnes att bevisa för sig 
själv att  hennes dotter har funnits.  Hon menar också att  det  kan vara speciellt 
viktigt för de föräldrar som förlorat mycket små barn, något vi  också kan se i 
Saras resonemang:

Dels är det ju det enda man har kvar, det är ju sakerna. För att barnen kan man ju aldrig mer ta 
i.. eller se på. Jamen, det är just det här att när jag ser sakerna så kan jag se att jamen det här 
var verkligt, för jag har ju mycket den här overklighetskänslan: har det här verkligen hänt, är 
det sant? Och ibland känns det som att: nämen det hände inte, det är bara nånting som ur en 
dum fantasi. […] Då är det väldigt skönt att ha sakerna.

Sara, som har förlorat tre barn i magen och ännu inte har fått några levande syskon 
till  dem återkommer till  sina känslor om att deras död känns overklig vid flera 
tillfällen. Hon är tydlig med att dokumenten hjälper henne att bearbeta dem och 
förstå  att  hon  faktiskt  har  fått  och  förlorat  Emma,  Ellen  och  Samuel.  Alla 
föräldrarna  förklarar  att  detta  är  en  orsak  till  att  de  ägnar  sig  åt  att  samla 
dokument, men det är möjligt att overklighetskänslan kan vara större för den som 
förlorat flera barn. Den kan också påverkas av sådant som hur gamla barnen var 
då de dog och ifall det finns levande syskon i familjen. De som förlorat mycket 
små barn har haft kortare tid på sig att ta till sig den nya identiteten som (blivande) 
föräldrar. De får troligtvis inte heller samma bekräftelse från omgivningen på att 
de blivit föräldrar, eftersom deras barn så att säga är osynliga i det dagliga livet, 
åtminstone utanför hemmet.144 Även enligt en del tidigare forskning kan det vara 
extra  svårt  för  förstagångsföräldrar  som  förlorat  barn  att  bearbeta  förlusten 
eftersom omvärlden inte ser att de har blivit och är föräldrar. Det döda barnet har 
en plats i familjen, men inte alltid utanför den.145 Det kan leda till en känsla av att 
både ha blivit och att inte vara förälder på samma gång. 

Denna overklighetskänsla  skulle  (som hos  Ironstone-Caterall)  också  kunna 
kallas ”tanken jag inte står ut med att tänka på”146, det vill säga en verklighet som 
är så outhärdlig att föräldern måste skapa sig någon form av ”verktygslåda” med 
information som hjälper dem att lära sig förstå och hantera det faktum att deras 
barn faktiskt har dött. Den kan till exempel samlas in från litteratur, genom att gå i 

144Côté-Arsenault,  D. (2003) ”Weaving Babies Lost in Pregnancy Into the Fabric of the Family”,  s. 25, 33. Layne, L. L. 
(2000), s. 335.
145Bendt, I. (2006), s. 96-97; Nilsson & Sandell (2010), s. 9; Ironstone-Caterall, P. (2005), s. 16.
146 I original: The thought my thought could not tolerate, Ironstone-Caterall, P. (2005), s. 2.
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terapi och delta i samtalsgrupper, läsa och skriva i bloggar och på forum och som 
hos mina informanter: genom att samla dokument och skapa ett personarkiv. Med 
hjälp  av  informationen  kan  också  en  ny  livsberättelse  skapas  kring  den  nya 
föräldraidentiteten.147 

Det  här  är  något  som även  ”vanliga”  nyblivna  föräldrar  gör  då  de  sparar 
dokument som representerar viktiga händelser och stadier i sina barns liv (födseln, 
första tanden, första steget, första egna teckningen, första dagen i skolan osv).148 

Eftersom det är en socialt accepterad aktivitet som speciellt mammor uppmuntras 
till att ägna sig åt av omgivningen (”mitt första år”-böcker, speciella babyalbum 
för foton och scrapbooking-material finns till exempel i oändligt många varianter i 
handeln) är det inte konstigt att även de föräldrar som förlorat sina barn använder 
arkiv som ett sätt att göra samma sak.

Även Clara och Maria hänvisar till  den egna föräldrarollen och barnens plats i 
familjen när de berättar om varför de skapat sina arkiv: 

Jag behöver dessa saker för att hålla [Gabriels] minne mer levande och nära. Jag vill visa 
omvärlden att han är och alltid kommer vara vårat barn. Vi är stolta föräldrar till en perfekt 
liten kille som inte fick leva. Sakerna betyder väldigt mycket. De är det enda fysiska vi har  
kvar efter  vårt barn. [Clara om dokumenten som sparats för sin koppling till sonen. Mina 
kursiveringar].

Även om det inte är som vanliga minnen när man förlorar nån som levt och [som man] 
träffat flera gånger och upplevt som människa, så är ju ändå han fortfarande vår son och det  
kommer ju ändå alltid vara vårt barn. Vi har ju sparat  en hel del saker från tiden, alltså 
minnen och allt sånt där från honom [...], för han finns ändå hos oss […] och han fattas ju oss. 
Och det  kommer han ju alltid göra.”  [Maria om sitt  arkiv och relationen till  Elias,  mina 
kursiveringar].

Båda  mammorna  är  tydligt  medvetna  om att  deras  föräldraroll  kanske  är  lite 
annorlunda än andra föräldrars, men Gabriel och Elias är självklart deras barn och 
alltså är de själva föräldrar. Att pojkarna inte lever förändrar inte relationen, vilket 
båda mammorna också är noga med att betona. 

Sue McKemmish skriver i Evidence of Me  att människan har ett ”trängande 
behov av” (”a pressing instinct”) att hedra minnet av dem som har dött och att 
”redogöra för det egna livet och det förflutna innan det är för sent”.149 Detta behov 
kan kanske förklara vad Julia menar när hon säger: ”Det här är det enda jag kan 
göra för  mitt  barn” som svar  på frågan om varför  hon samlar  på  sådant  som 
påminner henne om Elsa. Vad hon gör är att genom dokument visa att dottern har 
funnits  och  fortfarande  finns  i  föräldrarnas  medvetande,  att  hedra  hennes  minne 
genom att dokumentera hennes korta liv.

147Ironstone-Caterall, P. (2005), s .2, Gustafsson, T. & Nyström, E. (2010), s. 19, 23; Nilsson, J. & Sandell, E. (2010), s.9;  
Keane, H. (2009), ”Foetal personhood and representations of the absent child in pregnancy loss memorialization”, s. 163-
164.
148Keane, H. (2009), s. 163-164; Layne, L. L. (2000), He was a Real Baby with Baby Things' : A Material Culture Analysis of 
Personhood, Parenthood and Pregnancy Loss, s. 339.
149McKemmish, S. (1996), s. 38-39. Se även: O'Toole, J. M. (1993), ”The Symbolic Significance of Archives”, s. 237.
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Arkivens förvaring, organisation och storlek
Att studera hur arkivens beståndsdelar hanteras och organiseras kan ge fördjupad 
kunskap  om  deras  proveniens.  I  personarkiv,  där  ”den  proveniensmässiga 
integriteten  är sårbar”150,  menar  jag att  information  om hur  arkivbildaren  själv 
avgränsar sitt  arkiv både kan öka kunskapen om hur proveniensen ser ut  i  det 
specifika arkivet och hur den kan se ut i personarkiv i allmänhet. Vid ett eventuellt 
ordnings- och förteckningsarbete kan det underlätta arkivariens arbete och leda till 
en  förteckning  som  i  högre  grad  återspeglar  arkivet  såsom  det  såg  ut  och 
fungerade medan ”verksamheten” pågick. 

För att försöka fånga in svaret på frågeställningen ”Hur förvaras, organiseras  
och gallras arkiven?” har jag ställt fem olika frågor. Tanken var att begrepp som 
organisation, förvaring, sortering och rangordning kan ge olika associationer hos 
olika personer och att jag skulle ha en större chans att få uttömmande svar om jag 
använde flera likartade uttryck. Jag har också ställt en separat fråga om digitala 
filer.  Det  kan  kanske  verka  underligt  när  jag  samtidigt  argumenterar  för  ett 
dokumentbegrepp oberoende av format och framställningssätt,  men jag hade en 
tanke om att digitalt material kan vara lätt att glömma bort när den största delen av 
arkivet består av dokument som så att säga går att ta på.

Till temat om organisation hör också att studera arkivets tillväxt och gallring. 
Hur ser informanterna på arkivens storlek och sammansättning idag och vad har 
de för tankar om framtiden? 

Format och känsla −  två sätt att organisera
Bara tre av informanterna svarar att de medvetet sorterar sina dokument, men ändå 
verkar alla föräldrarna skilja på olika typer av databärare. Som tidigare nämnts har 
de flesta av familjerna både en minneshylla och en eller flera  särskilda lådor för 
dokument, men minnen av barnen är oftast utspridda över hela hemmet. Det är en 
effekt av att föräldrarnas inställning till att förvara de olika informationsbärarna 
kan sägas ha två huvudspår. 

Det ena liknar det som används på arkivinstitutioner och innebär att dokument 
av olika format och material förvaras på olika platser och på olika sätt.151 Foton 
hamnar till exempel oftast i album eller ramas in, pappersdokument i lådor eller 
pärmar, digitala filer finns på externa hårddiskar och datorer, textilier (framför allt 
barnkläder  och  mjukisdjur)  packas  ner  tillsammans  och  prydnadsänglarna  står 
utplacerade  på  sådana  ställen  där  prydnader  brukar  visas  upp  (hyllor, 
fönsterbräden, ovanpå TV:n). 

Det andra sättet att organisera utgår från det känslomässiga värdet : ju mer ett 
dokument förknippas med barnet, desto mer framträdande plats får det. 

De viktigaste informationsbärarna är därför oftast de som står på minneshyllor 
eller  hänger  på  familjeväggar,  men  de  kan  också  förvaras  i  speciellt  utvalda 

150Grass, M. (1989), s. 20.
151På arkivinstitutioner förvaras databärare i olika medier och tillverkningssätt separat för att de i så hög grad som möjligt ska  
få optimala förhållanden för långsiktigt bevarande. Se: Smedberg, S. (2005), s. 8.
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minneslådor (ofta märkta med namn), påsar, askar och album. I en familj  finns 
foton och sjukvårdsdokument i husets kassaskåp tillsammans med kopior av fot- 
och handavtryck, för att de skall vara så skyddade som möjligt och inte riskera att 
försvinna, i en annan står hela minneslådan i en garderob för att familjens katter 
inte skall komma åt den. 

Minneslådorna och minneshyllorna som finns i de flesta av arkiven påminner 
om de ”memoryboxes” som används av personal inom brittisk sjukvård, socialtjänst 
och psykoterapi i arbetet med bland annat fosterhemsplacering och  hospicevård. 
Barn som tidigt drabbats av dödsfall i familjen, har blivit bortadopterade/placerade 
i fosterhem eller kommit till med hjälp av donerade celler och IVF kan med hjälp 
av dem återskapa sin  familjehistoria.  Lådorna fungerar  som ett  stöd i  barnens 
bearbetning av att de inte fullt ut känner till sin egen historia. De kan innehålla 
arvegods,  saker  förknippade  med  viktiga  minnen  av  specifika  tillfällen,  foton, 
brev,  video  och  ljudinspelningar.  Både  till  innehåll  och  syfte  liknar  de  alltså 
personarkiv i allmänhet och mina informanters arkiv i synnerhet.152 När vi pratar 
om Julias minneslåda får jag veta att den är köpt speciellt till arkivet. Det kändes 
viktigt att ha en låda som bara var Elsas säger hon, därför att ”får man inte köpa 
kläder så vill man köpa nåt annat, nåt vill man köpa till sitt barn. Såna saker är 
väldigt viktiga då”, säger hennes mamma. Att välja ut eller dekorera en låda till 
delar av arkivet så att den känns speciell är kanske ett naturligt sätt att visa att den 
innehåller något betydelsefullt, men också ett vanligt sätt för många föräldrar att 
samla just minnessaker efter sina barn. På Internet finns många olika engelskspråkiga 
webbsidor av välgörenhetsprojekt som säljer speciellt framtagna askar för minnessaker. 
De är rikt dekorerade och ofta finns möjligheten att specialbeställa en låda med till 
exempel barnets namn på. En del av lådorna hjälper också föräldrarna att  skapa 
minnessaker genom att de från början innehåller bland annat engångskameror och 
avtrycks- eller avgjutningsset för händer och fötter. På svenskspråkiga webbsidor 
marknadsförs  liknande  lådor  dock  främst  som  dopminnen  eller  andra  viktiga 
händelser under uppväxten för föräldrar med levande barn.153 

Bruket av speciella förvaringsplatser ser vi exempel på även i litteraturen, där 
en pappa har tillverkat ett snidat skrin trä för minnessakerna och det står framme 
synligt i familjens vardagsrum och en mamma förvarar sina minnessaker högst 
upp i sitt vitrinskåp tillsammans med sin samling av kristallprydnader.154 

Att organisera dokument efter deras känslomässiga betydelse menar jag är ett 
bra exempel på hur Catherine Hobbs koncept ”Fluid, Personal Arrangement” kan 
tolkas. Hobbs menar att arkivens fysiska ordning kan spegla en tankekonstruktion 
och vice versa. Mer betydelsefulla dokument hanteras på ett mer formellt sätt än 
de som anses mindre viktiga. Det är ofta kopplat just till deras rumsliga placering: 
handskrivna  brev  från  farmor  förvaras  i  sekretären  som stod  i  hennes  sovrum 
eftersom även möbeln är ett viktigt minnen av henne, teckningar av barnen sitter 
på kylskåpsdörren där de kan ses av alla som vistas i hemmet, biobiljetten från 

152Etherton, J. (2006), ”The Role of Archives in the Perception of Self”, s. 227-228.
153Google, sökning på: memory box stillbirth [2013-04-29]; Google, sökning på: minneslåda baby [2013-04-29].
154Côté-Arsenault, D. (2003), s. 29; Layne. L. L. (2000), s. 321.
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första  träffen med den som skulle  bli  ens partner hänger inramad på väggen i 
sovrummet.... 155 Det här är beteenden som jag menar att alla människor ägnar sig 
åt med alla de olika typer av dokument som är en del av vår vardag. Julia och de 
andra föräldrarna gör det genom att placera vissa av sina dokument på minneshyllor 
och i minneslådor eller på sin familjevägg. 

De flesta av informanterna säger uttryckligen att vissa databärare betyder mer 
än andra och i deras berättelser om de dokumenten finns tre återkommande svar. Det 
första  handlar  om  de  dokument  som  är  unika  för  varje  enskilt  arkiv.  Agnes 
beskriver  de  keramikhjärtan  med  hela  familjens  namn  på  som hon fått  av  en 
släkting som extra viktiga, Oliver en dagbok och Julia tre ljuskoppar som var med 
på begravningen. Lisa berättar om en leksakstelefon som dottern älskade, Cecilia 
beskriver ett vykort adresserat till Linnea och Maria en virkad nalle som var en 
present till Elias efter hans död. Hemma hos Sara finns ett handdekorerat ljus till 
minne av barnen som hon fått av sin bästa vän och hos Anna en bordslampa i form 
av en blå glaskula som Love tyckte om. 

Nästa tydliga mönster i svaren är att fotografier på barnen, avtryck av deras 
händer och fötter i olika material  och hårlockar från dem återkommer i samtal 
efter samtal om vilka dokument som är viktigast. Vi skall återkomma till denna 
grupp av dokument i avsnittet om användning.

Slutligen berättar  också de föräldrar som har särskilda smycken om dessa, 
oavsett om de fortfarande används eller inte. Julia har ett halssmycke med Elsas 
namn på, men på familjens minneshylla hänger också ena halvan av ett brythjärta 
med kedja. Elsa fick med sig den andra halvan i kistan och Julia säger att  det 
smycket känns som en del av hennes dotter. Maria berättar att hennes man har 
delat ett brythjärta med deras son, men att hon också har flera minnessmycken, 
bland annat ett med Elias namn och fotavtryck på. Anna har ett halsband med sina 
två första barns namn (äldsta dottern och Love) och Lisa två berlocker som hon 
köpte efter Toras död: en silvervinge och en ring med texten ”alltid älskad, aldrig 
glömd”. De flesta minnessmycken är alltså dekorerade med barnens namn, men 
Agnes har en annan variant på sin minneshylla: en ängelformad berlock av pärlor 
hänger på sin kedja över ena hörnet av den dekorerade ram där Mikaelas hand- 
och fotavtryck finns.

De föräldrar som också har levande barn i familjen förvarar ofta minnen av 
barnet/barnen som dött på samma plats som syskonens. Flera av familjerna som 
redan hade syskon eller har fått fler barn efteråt har alla sina barns porträttfoton 
bredvid varandra på väggen och hemma hos Toras föräldrar står hennes pärm från 
tiden på förskolan bredvid storasysters likadana pärm. Hemma hos Cecilia och 
Oliver har de yngre barnen likadana lådor att spara minnessaker i som den där 
Linneas saker ligger. ”Det är fint att hon finns och har en plats”, säger Cecilia 
också när vi pratar om att hon vill  att  foton på Linnea, hennes dopljus och de 
andra viktiga minnessakerna inte  ska förvaras på andra ställen än motsvarande 
saker  från de andra två barnen bara därför att  Linnea är  död.  Det ska synas  i 

155Hobbs, C. (2010), s.228-30. Moss, M. (2008), s. 79. 
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hemmet att det är så deras familj ser ut: mamma, pappa, lillebror, lillasyster och 
Linnea. I några av familjerna har det tagits liknande foton på barnet och de syskon 
som fötts efteråt.  För Julia är det självklart  att deras sådana bild på Elsa sitter 
bredvid bilden på hennes levande lillebror och deras föräldrars bröllopsfoto. Även 
i de familjer där inga syskon fötts vid intervjutillfället har liknande arrangemang i 
hemmet och berättelser som pekar mot att alla föräldrarna tänker på ett sätt som 
också syns  i  litteraturen.  Alla  barn,  levande och döda,  skall  vara närvarande i 
hemmet och vardagen genom sina saker.156

Tankar om gallring
Till  frågeställningar  om  organisation  hör  också  frågor  om  gallring,  både  den 
medvetna  och  den  som  har  skett  av  misstag.  Det  framgår  tydligt  att 
grundinställningen för de allra flesta föräldrarna är att spara allt som har någon 
form av koppling till barnen de förlorat. Cecilia resonerade så här: 

Alltså som sagt, jag har ju sparat allt, som alltid. [...]Ja, jag skulle nog inte kunna rensa ut 
nånting, heller. Och det tänker jag är för att det blir aldrig några mer saker, det här är liksom 
det här, det blir ingenting mer och det är därför det är viktigt för mig att spara, […] för att det  
var, det var det enda man hade. [Med] de andra barnen har jag liksom börjat slänga saker  
efterhand, för jag kan inte spara allt. Men med henne så kunde jag det. 

Sara är inne på liknande tankegångar när hon säger: ”det är det enda man har 
kvar”, om allt det hon sparat efter graviditeterna och i samband med med Emma, 
Ellen och Samuels födelse och död. Julia berättar att hon ”sparar massor. För det 
är det enda man kan [spara]. ”Det är ju det man har”. Eftersom det inte kommer 
att skapas nya saker allteftersom barnet växer upp är det så viktigt att spara det 
som faktiskt finns att föräldrarna inte vill, eller till och med inte kan slänga något 
som har med barnen att göra – även om de kanske vill. 

Kommer  de  då  att  vilja  och  klara  av  att  gallra  i  arkiven  med  tiden? 
Kommentarer i stil  med ”jag vet inte riktigt varför jag har sparat just det här” 
återkommer i majoriteten av samtalen med föräldrarna, så det är möjligt att fler 
känner som Cecilia. Hon berättar att hon skulle vilja kunna göra sig av med en del 
saker, så att det som blir kvar är ”kärngrejerna”. Det vore skönt att rensa ut sådant 
som hon egentligen inte vill spara menar hon, men nu kan hon inte göra det. Att 
gallra eller rensa i arkiven kan alltså vara något som informanterna kommer att 
göra i framtiden, men nu låter de helt enkelt bli, antingen det beror på att det är för 
svårt att göra sig av med någonting som har en koppling till barnet eller på den 
rädsla som Julia uttrycker med orden ”Hellre spara för mycket än för lite, utifall ”. 
Man kan inte ångra sig i efterhand!”. Tankarna om gallring kan alltså sägas vara en 
del av föräldrarnas övergripande ”Relationship to Documentation” och knyter an till 
diskussionen om hur länge behovet av att minnas finns kvar.157 Det är möjligt att 
majoriteten  av  arkiven  inte  någonsin  kommer  att  gallras  och  att  de  enda 
förändringarna i deras sammansättning är när nya dokument tillkommer.

156Côté-Arsenault, D. (2003), passim.
157Se sidan 47.
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Två undantag finns dock. Oliver säger att han inte kunde slänga något i början, 
men att det har ändrats i alla fall lite grann med åren som gått. Han har kunnat 
slänga åtminstone något enstaka dokument som inte längre känns relevant. Anna 
säger  att  hon  hann  tänka  igenom vad  hon  ville  spara  under  de  lite  över  två 
månader som de fick ha Love hos sig. Eftersom han hade en dödlig sjukdom visste 
familjen att han skulle lämna dem, något som också har påverkat vilka dokument 
som skapades till arkivet efter honom. 

Flera av föräldrarna har också berättat om att de har förlorat dokument som de 
önskar att de hade kvar och det handlar nästan uteslutande om digitala dokument. 
SMS och mobilsvarsmeddelanden som raderats från en mammas mobiltelefon och 
foton som försvunnit från kameran hos en annan familj  efter en feltryckning är 
några exempel. E-post som raderades då ett konto stängdes och SMS, videoklipp 
och foton på dottern i en tredje familj försvann med en borttappad mobiltelefon. 
En mamma berättar också om ett inspelat meddelande till sitt barn från ett äldre 
syskon som försvann från en leksakstelefon. 

Tankar om arkivens tillväxt
Flera av föräldrarna beskriver sina minneslådor och böcker/album som ”färdiga” 
eftersom det inte tillkommer några nya dokument just till dem. Detsamma gäller 
minneshyllor och familjeväggar, även om de senare naturligtvis kan uppdateras 
med material som inte hör till arkivet (till exempel om familjen får fler barn). Till  
arkivet i stort händer det däremot fortfarande att nya dokument skapas. 

Foton på den gravplats eller minneslund där barnen ligger är ett exempel på en 
sådan kategori. Även fast jag inte ställt någon specifik fråga om graven har den 
kommit på tal i nästan alla intervjuer. Att pynta vid graven/minneslunden regelbundet 
brukar nämligen också innebära att det tas foton på resultatet (ibland sparas också 
själva gravpyntet). Foton på graven kan också helt enkelt vara dokumentation av 
att den besöks. Toras mamma säger till exempel att om hon eller maken varit vid 
graven på egen hand, så tar de kort för att visa varandra när de kommer hem. Flera 
av föräldrarna säger att graven fotograferas eftersom det är det enda som förändras. 
Ett bra exempel är när Lisa säger: ”för mig känns det som en sorts ersättning för 
de kort vi inte får på [Tora]”. 

Handlingar som uppmärksammar årsdagar, till exempel gåvobevis, teckningar 
och  hälsningar  från  familjens  andra  barn  eller  släkt  och  vänner  tillkommer  i 
många av arkiven.  Det  kan också vara gravpynt,  vykort,  hälsningar  på sociala 
medier, SMS och e-post. Att ta foton under årsdagarna är inte heller ovanligt  −  
hemma hos Sara fotograferas till exempel hon och barnens pappa varje år hur de 
uppmärksammar  barnens  årsdagar  genom  att  tända  ljus.  Oliver  har  skrivit 
dagboksanteckning på några av årsdagarna av Linneas födelse i den anteckningsbok 
som han först skrev mycket i precis efter att hon dött.

Förutom dessa kyrkogårdsdokument  och handlingar  kring årsdagar  berättar 
också några av mammorna att de lägger till andra saker till arkivet. Sara har lagt 
till  nya saker på minneshyllan efter varje barn, senast efter sonen Samuels död 
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2011. Hon skriver också texter i mer skönlitterär form då och då. Agnes köper 
fortfarande änglar till minne av dottern Mikaela: ”kanske en eller två om året, men 
inte vid någon speciell tidpunkt”. Clara skriver att den senaste gången hon lade till 
något på minneshyllan var när en nära vän skickade en namnsdagspresent (en liten 
nallebjörn med vingar) till  Gabriel några månader efter hans död. Nya inlägg skapas 
naturligtvis också mer eller mindre kontinuerligt hos de föräldrar som har bloggar. 

De nya dokument som skapas kring gravplatsen och årsdagarna kan kanske 
sägas representera att tiden och föräldrarnas liv går vidare, medan barnens liv har 
avstannat. Det faktum att andelen nya dokument minskar istället för att öka som 
de gör för levande barn påminner om det och är en symbol för hur föräldrarollen 
till barn som dött skiljer sig från den till barn som får växa upp. Det är också som 
Sara  förklarar  ett  sätt  att  bearbeta  känslorna  av  overklighet.  Foton  på  graven 
hjälper  henne att  förstå  och  acceptera  att  den  faktiskt  finns,  med  allt  vad  det 
innebär för hur hennes familj ser ut. 
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Hur arkiven används
Frågeställningen Vad används personarkiven och deras innehåll till? var tänkt att 
undersöka hur  orsakerna till  att  skapa arkiv  – att  spara för  att  minnas  och att 
bevisa barnets existens och det egna föräldraskapet – tar sig mer praktiska former. 

Att visa andra
Gemensamt för de flesta föräldrarna är att de har foton eller andra minnessaker 
framme i hemmet, som besökare kan titta på och har möjlighet att fråga om. Det 
verkar också framförallt vara just de foton som står framme eller ordnats i album 
som visas för personer utanför familjen. Samtalsterapeuten, begravningsofficianten, 
deltagare i samtalsgrupper och barnmorskan som ansvarar för mammans vård under 
nästföljande  graviditet  är några  exempel.  Ett  föräldrapar  har  också  visat  sin 
minneshylla  för  sina  närmaste  grannar  och  en  av  mammans  kollegor.  Det 
vanligaste är att visa saker för barnets syskon (både de äldre och de yngre), mor- 
och farföräldrar och andra släktingar samt nära vänner och bekanta.

”Jag vill visa omvärlden att han är och alltid kommer vara vårat barn”, såg vi 
tidigare att Clara sa. Det är en bra sammanfattning av föräldrarnas inställning: alla 
vill visa åtminstone de viktigaste dokumenten för andra och kanske speciellt för 
de närstående som inte haft möjlighet att  träffa eller se barnen i  samband med 
deras födsel. Det man visar är även här oftast foton, gärna i album.

Vilka  motiv  dessa  foton  har  varierar  dock  med  barnets  ålder.  Ju  tidigare 
barnen föddes  och dog, desto mer sällan  visas alla  olika  foton  på dem öppet: 
inramade eller i album som alla besökare till familjen har tillgång till. En vanlig 
variant är att ha närbilder av de allra minsta barnets hand eller fot, ofta i någon av 
föräldrarnas hand. Förklaringen till  det finns troligen i spänningarna mellan att 
barnen som dött självklart är just barn för sina föräldrar, men inte alltid för alla i 
deras omgivning. Bilderna på barnet är ofta det käraste föräldrarna har och för 
dem är det självklart att fokusera på det vackra och speciella med barnet, lägga 
märke till  släktdrag och andra positiv  laddade detaljer i  bilderna.  Utomstående 
reagerar inte nödvändigtvis på samma sätt. Ett för tidigt fött barn ser inte likadant 
ut som ett fullgånget nyfött barn, helt enkelt eftersom de inte är färdigutvecklade. 
Vissa barn kan dessutom ha förlossningsskador eller sjukdomar som gör att de 
fysiskt avviker ytterligare från den gängse bilden av klarögda spädbarn med runda 
kinder  som ordet  bebis  framkallar  hos  de  flesta  människor.  Det  är  också  den 
bilden av spädbarn som förmedlas i media, konsten och detaljhandeln. Foton på 
döda barn kan helt enkelt vara skrämmande, desto mer därför att bilder av döda 
inte längre är en naturlig del av vårt samhälle.158 

Att då välja närbilder av hand eller fot istället för barnets ansikte knyter an till  
den symboliska betydelsen som avtryck av små händer och fötter har. En mänsklig 
hand eller fot ser alltid ut som en sådan, oavsett åldern på personen den tillhör.  
Storleken på fötterna spelar mindre roll,  det är formen som är det viktiga. Små 

158Keane, H.(2009), s. 161-162; Rådestad, I. (1988) s. 86, 92; Bendt, I. (2006), s. 18, 21, 158.
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fötter och händer är dessutom en symbol för barn i största allmänhet. Avtryck som 
dekoration på barnrelaterade produkter är  vanligt förekommande och ett  flertal 
företag på den svenska och internationella marknaden säljer utrustning för att ta 
egna avtryck på små barn som sedan kan bli prydnadsföremål och smycken.159 

Tankar på att nu eller i framtiden visa arkivet mer specifikt för syskon berättar 
Maria (som inte hade fått sin andra son när vi pratade), Lisa (som hade ett äldre 
och ett yngre barn vid intervjutillfället), Julia (som då hade ett levande barn och 
nu har två) och Agnes (som hade ett yngre) allesammans för mig om. Cecilia och 
Oliver  (som  har  fått  två  barn  efter  Linnea)  säger  att  de  tror  att  barnen  så 
småningom kommer att vilja veta mer om sin syster och då kan bidra till arkivet 
genom att det skapas minnen av deras relation till Linnea.

 De tre övriga informanterna säger inget om att visa för just syskon, men med 
tanke på att alla de andra informanterna tänkt i sådana banor är det tänkbart att 
även de kommer att använda arkivet på ett sådant sätt om och när de får möjlighet. 
Tidigare  forskning  och  egna  erfarenheter  säger  mig  att  det  är  viktigt  för 
föräldrarna  att  hjälpa  syskon  förstå  att  en  lillasyster-  eller  bror  inte  kommer 
tillbaka eller att föräldrarna haft ett eller flera barn innan de själva föddes.160 

Det diskuteras till exempel i Ett litet barn dör. Ett ögonblicks skillnad:

Att göra sorgen synlig, att sörja och prata med en konkret sak framför sig kan hjälpa – en bild,  
en  leksak,  ett  klädesplagg. Vi  kan  tända  ljus, plocka  blommor,  samla  saker  till  ett  
minnesskåp,  rita,  måla,  sjunga, spela musik, läsa böcker,  göra en minnesbok om det  lilla  
syskonet, skriva dikter  och berätta drömmar för varandra. Det är också fint att tillsammans 
besöka graven eller minneslunden och göra det till en tradition. [mina kursiveringar].161 

Allt som jag markerat i citatet är sådant som alla informanterna berättar att de gör, 
oavsett om de har levande barn eller inte. Minnesböcker eller minnesalbum i olika 
varianter  förekommer  hos  nästan  alla  familjer  och  minneshyllor  och 
familjeväggar  kan  sägas  ha  samma  funktion  som  ett  minnesskåp.  De  är  alla 
exempel på olika sätt att arrangera dokument och mer eller mindre tänkta att visas 
för  andra.  Därför  kan  de  också  sägas  vara  en  variant  av  den  berättelse  som 
föräldrar enligt Ironstone-Caterall kan använda för att kommunicera sin förlust.162 
Många av de övriga exemplen i citatet skall jag återkomma till längre fram, speciellt 
ljus, klädesplagg och dokument som genereras av besök vid grav eller minneslund.

Ett mycket specifikt sätt att visa dokument för andra är användandet av de 
smycken och tatueringar som flera av föräldrarna har. Smyckena är ofta märkta 
med barnets namn eller latinska citat och har formen av cirklar, hjärtan, änglar 
eller vingar. Minnestatueringar har också ofta ett gemensamt bildspråk i form av 
hand- eller fotavtryck, bebisänglar, vingar och hjärtan, oftast tillsammans med 

159Layne, L. L. (2000), s. 333, 334; Lifestone>Produkter [2013-04-29]; Little Star>Produkter [2013-04-29]; Baby Art>products [2013-
04-29]; Panduro Hobby, sökning på: handavtryck [2013-04-29].
160Det syns också till exempel på att flera av stödorganisationerna har ett speciellt avsnitt om syskons sorg och/eller tips på 
böcker för barn om sorg: Spädbarnsfonden>Mist barn>Syskon [2012-09-16]; VSFB>Huvudmeny>Syskons sorg [2013-04-
07]; Små änglar>Stöd>Litteratur [2013-04-07].
161Bendt, I. (2006), s. 79-80.
162Ironstone-Caterall, P. (2004), s. 1, 3.
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barnets namn och födelse/dödsdatum.163 Det är visserligen bara en av föräldrarna 
jag intervjuat som har tatueringar till minne av sitt barn, men eftersom de används 
på samma sätt som smycken är det motiverat att ta upp dem i den här 
diskussionen. Smycken och tatueringar skapas troligtvis därför att det kan kännas 
viktigt att bära med sig barnets namn eller någon annan symbol för honom eller 
henne. Mina egna erfarenheter säger mig att det är vanligt att beställa sådana 
smycken eller minnestatueringar relativt kort tid efter barnets död (eller efter 
levande syskons födsel) och att de kan ha två funktioner. Förutom att de ger en 
känsla av att man bär med sig barnet ger det också omgivningen en chans att fråga 
om vad smycket eller tatueringen betyder. Därigenom skapas tillfällen för 
föräldrarna att få berätta om sitt barn. Det är alltså ett sätt att även utanför 
hemmets väggar bevisa barnets existens och bekräfta relationen till honom eller 
henne. Arkivet i sin helhet är svårt att bära med sig, men smycken och tatueringar 
är synliga dokument som kan följa med mamman eller pappan.164 

Tröstare, övergångsobjekt och sammanlänkare
En  del  av  citatet  ur  Bendts  bok  ovan  tangerar  en  annan  del  i  föräldrarnas 
användning av arkiven: att synliggöra sorgen genom att betrakta, ta på och prata 
om vissa minnessaker. 

I  Liv  genom tingen  –  Människor,  föremål  och extrema situationer  skriver 
Margrit Wettstein om föremåls betydelse ur en etnologisk synvinkel. Hon utgår 
från elva människors berättelser om dramatiska förändringar i deras liv ( att förlora 
sitt barn eller livspartner i 11 september-attackerna på World Trade Center och att 
överleva  Förintelsen)  och  om  de  föremål  som  genom  sin  koppling  till  dessa 
händelser eller de älskade som dött fått viktiga symboliska betydelser.165 

En av hennes informanter bär sin sons jacka och använder hans radband, en 
annan stryker med handen över gitarrerna som maken älskade och som hon nu har 
hängande på väggen. Att sysselsätta sig med de värdfulla minnessakerna är ett sätt 
att ”ha ett tyst samtal” med människor som inte längre finns, att hålla dem både 
fysiskt och mentalt närvarande.166 Wettstein menar att dessa föremål fungerar som 
tröstare, eller övergångsobjekt. En tröstare är ett objekt som fungerar på samma 
sätt som en snuttefilt eller ett mjukisdjur för ett litet barn som är ledset – som ett 
substitut för en tillfälligt frånvarande förälder. För vuxna som permanent förlorat 
ett barn eller annan närstående fungerar tröstaren som substitut för denna, men 
oavsett  vem som använder tröstaren handlar det  om en begränsad tid  – därför 
kallas de också övergångsobjekt. En övergångsperiod kan till exempel sägas vara 
under den första mest intensiva sorgperioden efter dödsbudet, vid årsdagar och 
liknande.  Föremålen  kan ge de efterlevande styrka att  ta  sig  igenom en sådan 

163Se t.ex.: Myforeverchild>Misscarriage-Infant Loss Jewellry [2013-04-10]; Spädbarnsfonden>Webbutik [2013-04-10].
164Côté-Arsenault, D. (2003), s. 29, 32; Yamazaki, A. (2010), s. 929; Layne, L. L. (2000), s. 337-338.
165Wettstein, M. (2009), Liv genom tingen. Människor, föremål och extrema situationer, s. 11, 14, 15.
166Wettstein, M. (2009), s . 102, 143.
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period då förlusten är som svårast att hantera till den mer vardagliga tillvaron där 
de lyckas skapa åtminstone ett visst mått av rutiner och struktur.167

Att tända ljus i ljusbärare som förknippas med barnen (till exempel dopljus, 
ljusstakar som stått vid kistan eller står på minneshyllan) är också ett vanligt sätt 
att fysiskt hantera vissa databärare. Vissa gör det bara på årsdagar och helgdagar, 
andra  mer  till  vardags.  Agnes  beskriver  det  som att  när  de  tände  ett  ljus  på 
minneshyllan  varje  kväll  i  flera  månader  efter  Mikaelas  död (så länge det  var 
mörkt ute) så var det ”en viktig och betydelsefull ritual”, ett sätt att ”ge henne 
plats  i  vårt  hem och  i  vår  vardag”.  Så  gott  som alla  de  andra  informanterna 
berättar  om ljus  eller  ljusbärare som de använder  för  att  tänka på barnen och 
uppmärksamma deras närvaro i familjen. 

Under  nästföljande  graviditet  har  det  för  några  av  mammorna  också  varit 
viktigt att gå tillbaka och titta på vissa handlingar. Julia läste anteckningar från 
Elsas förlossning innan hennes son föddes och tittade också bland annat på foton. 
Innan Sara fick och förlorade sitt andra barn Ellen, gjorde hon samma sak med 
sina förlossningsanteckningar och foton på första dottern Emma. Att med hjälp av 
dokumenten då gå tillbaka till minnen av barnet som dött kan kanske vara ett sätt 
att återigen bekräfta barnets plats i familjen när dess sammansättning är på väg att 
ändras. På så sätt kan dokumenten hjälpa föräldrarna att förvisa sig om att fler 
barn i familjen inte måste betyda att de kommer att sluta älska eller glömma bort 
barnet som dog.

En  annan  orsak  att  fysiskt  hantera  föremål  är  att  de  kan  fungera  som 
”sammanlänkare” eller ”linking objects”, vilket är ett sätt att känna sig fysiskt och 
psykiskt  närmare  den döda genom att  se  på eller  röra  vid  något  som betydde 
mycket för honom eller henne. Skillnaden mellan tröstare och sammanlänkare är 
inte helt lätt att uttyda hos Wettstein, men det senare fokuserar mer på relationen 
till barnet än den fysiska tomhet som det lämnat efter sig. De är inte heller lika 
bundna till den akuta sorgen, utan används i ett längre tidsperspektiv.168 

För de flesta av föräldrarna i min undersökning finns det naturligtvis få om 
ens några föremål som barnet självt har hunnit få en relation till, eftersom de levt 
så kort tid. Tora och Love är undantagen och deras mammor berättar därför också 
om olika föremål som deras barn var fästa vid. Istället är föräldrarnas sammanlänkare 
oftast sådana dokument som de förknippar starkast med sina barn. 

Att det var viktigare att se på och hantera dokument precis efter barnens död 
är alla informanterna överens om. Med tiden har behovet minskat, men vid årsdagar 
och andra dagar när sorgen känns tung kan det återkomma. Till  exempel berättar 
Oliver om att  han  hade  vissa  föremål  som en  sorts  fysiskt  stöd,  men  att  det 
samtidigt var viktigt  att  han visste att  han sparat alla dokument som hade den 
minsta koppling till Linnea:

Ganska så direkt efteråt gjorde det så ont att hon inte... fanns. I [den] tidiga fasen när allting 
var bara …. svart eller jobbigt eller, ja, som det är, så var det väldigt viktigt att ha allting för 

167Wettstein, M. (2009), s. 25, 67-68.
168Wettstein, M. (2009), s. 13, 25-26, 142-143.
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att  få en koppling till  henne, för att kunna...inte att  förstå,  men att,  att vara  nära henne.  
[...]Mina tankar var inte speciellt strukturera[de]. Jag bara visste att jag saknade henne och att 
hon var  död. [ohörbart]. Så då var sakerna riktigt viktiga, [ohörbart] dom påminde mig om 
henne. [min kursivering]

Då i början behövde han kunna se på och röra vid sakerna, men numera räcker det 
med att han vet att de finns någonstans i hemmet om han behöver dem. Några mer 
specifika exempel finns hos Sara, som fortfarande ibland tar fram en mössa som 
Samuel haft på sig och hos Anna. Hon har en hårlock från sin son som hon har 
slutat röra vid lika ofta som tidigare, av rädsla att den skall slitas ut. Behovet av att 
röra föremålen har alltså minskat med tiden, något som Wettstein också beskriver 
i sin förklaring av hur tröstare fungerar. Det finns alltså inga helt vattentäta skott 
mellan hur mina informanter använder sina dokument som tröstare, övergångsobjekt 
och sammanlänkare. Detsamma verkar som sagt gälla för Wettsteins informanter.169 

Det  här är  exempel  på individuella  ”linking objects”,  men det  finns också 
vissa  viktigare  dokument  som  alltid  nämns  tillsammans.  Denna  grupp  av 
sammanlänkare är de fysiska spåren av barnen som delvis har beskrivits tidigare i 
uppsatsen: avtryck av deras fötter och händer i olika material, lockar klippta från 
deras huvuden samt foton och videoklipp som visar hur de såg ut. För de lite äldre 
barnens föräldrar kan videoklipp förstås också ha fångat hur barnen rörde sig och 
hur deras röster lät, för de yngsta hur deras rörelser i magen syntes från utsidan. 
Dessa dokument finns så gott som alltid på minneshyllor, i  minneslådor eller i 
minnesböcker/album. De används alltså tillsammans för att hjälpa föräldrarna att 
känna en koppling till sina frånvarande barn: att se på foton och samtidigt hålla en 
hårlock i handen kan ge en stark känsla av närvaro och tröst. Att gå från föremål 
till föremål på minneshyllan, kanske lyfta ner ett dokument och rätta till ett annat, 
eller gå igenom en minneslåda och hålla varje dokument i sina händer är andra 
exempel på hur de här sammanlänkarna fungerar som grupp.

Det sista återkommande exemplet  på sammanlänkare är det som Wettstein 
kallar  ”imaginära”  sådana  (”imaginary  linking  objects”).  Wettstein  menar  att 
”föreställningar, berättelser och minnen” kan fungera på precis samma sätt som ett 
konkret föremål. En sång som ett par sjöng tillsammans, ett internt skämt eller ett 
uttryck som den döde ofta använde kan vara lika värdefullt som ett älskat föremål 
och lika användbara för den överlevande partnern att känna närheten till denne.170 

Hos mina informanter har de imaginära objekten formen av krukväxter, buskar 
och blommor. Även om det visserligen finns fysiska växter i och runt hemmet, så 
är det  som jag uppfattar  det  främst  idén om växten som är det viktigaste.  För 
Cecilia symboliserar St. Paulian hennes dotter Linnea, eftersom hon tog med sig 
blommor från en sådan hemifrån till begravningen och sedan vid varje besök till 
graven en tid efteråt. Maria har röda rosor på sin minneshylla för Elias av samma 
orsak:  de  är  hans  blommor  eftersom  de  hade  sådana  på  begravningen.  I  sin 
trädgård har Sara och barnens far en rosbuske med små rosa blommor som hon 
beskriver som ”barnens buske” och mycket vacker. I litteraturen om föräldrar som 

169Wettstein, M. (2009), s. 66. 
170Wettstein, M. (2009), s. 25-26, 100, 114, 140-141.
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förlorat barn är det inte heller ovanligt med exempel på att växter används som 
minnessaker. Dels är det något levande som familjen kan ta hand om och dels ger 
växten en naturlig påminnelse om barnet varje gång den börjar spira på våren. 
Som tidigare nämnt i avsnittet som beskriver vilka olika dokument som finns i 
arkiven kan växter också symbolisera att barnets minne lever vidare.171

Dokumentens föränderliga symboliska värden
Ett  annat  fenomen  som  syntes  hos  flera  av  informanterna  i  frågorna  om 
användning var att vissa speciella databärare i arkiven fått en ändrad eller utökad 
betydelse.  Dessa  betydelser  är  symboliska,  vilket  påminner  om  Hobbs 
Documentation  from Experience-koncept.  Ett  dokuments  betydelse  kan  både 
förändras över tid och vara starkare förankrat i hur det ser ut eller vilka personer 
och  händelser  det  är  kopplat  till  än  i  sitt  mer  praktiska  informationsinnehåll, 
menar Hobbs. 

Liknande tankegångar finns hos James O'Toole, som menar att  dokumentens 
symboliska  värde  kan  vara  lika  stort  eller  större  än  det  mer  praktiska 
informationsvärdet.  Hans  diskussion  rör  sig  framförallt  i  pappershandlingarnas 
värld, med exempel som folkbokföringshandlingar, gästböcker och diplom, men 
grundtankarna går att applicera på alla typer av dokument. Form och format kan 
till  exempel  vara  lika  betydelsefullt  på  ett  handdekorerat  diplom  som 
informationen det innehåller. Det beror enligt O'Toole på det ger ett mer högtidligt 
intryck  än  ett  lika  giltigt  intyg  utskrivet  från  datorn.  Ett  annat  exempel  på 
symboliska värden hos O'Toole är att en handlings existens kan vara viktigare än 
vilken information den förmedlar. I gästböcker och brev kan det viktigaste värdet 
vara vem som skrivit i dem (till exempel en historiskt betydelsefull person), inte 
vad som skrevs eller när. Ytterligare ett är att vissa dokuments innehåll får så stor 
betydelse  att  de  med  tiden  ”vördas  som objekt”  istället  för  att  användas  som 
källmaterial. Då får deras form sådant stort symboliskt värde att de nästan går att 
jämföra  med  religiösa  reliker.  De  kopieras  på  extrem  detaljnivå,  konserveras 
omsorgsfullt och ställs ut eller visas upp med stolthet för allmänhet och framstående 
besökare i kraft av sin unika status. O'Toole beskriver engelska Domesday Book och 
den amerikanska självständighetsförklaringen som typiska exempel, men menar att så 
gott som alla arkiv har ett eller flera motsvarande dokument.172

Hos mina informanter  finns flera olika symboliska värden representerade i 
vissa  dokument,  det  som jag  tidigare  i  uppsatsen  kallat  lager  av  mening.  Ett 
sådant exempel hittar vi i arkivet efter Tora. Där har hennes storasyster med sina 
föräldrars tillåtelse plockat upp några saker ur minneslådan som hon själv sedan 
använt: ett mjukisdjur, en liten docka och en halskedja med berlock som matchar 
hennes eget. Flickornas mamma Lisa räknar dem fortfarande som en del av arkivet 
och  tror  att  sakerna  kommer  att  återbördas  till  lådan  så  småningom,  men  då 
kommer  de  inte  längre  att  enbart  symbolisera  Tora.  Då  blir  leksakerna  och 

171Côté-Arsenault, D. (2003), s. 29; Layne, L. L. (2009), s. 337; Bendt, I. (2006), s. 115.
172O'Toole, J. M. (1993), s. 237, 240-241, 243-244, 249-253. Se även Smedberg, S. (2009), s. 9.
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smycket symboler även för systerskapet, relationen mellan systrarna och hur den 
har påverkats av att en av dem dött. 

I arkivet efter Linnea finns en vas som varit med hennes föräldrar på sjukhuset 
och vid begravningen och nu används i vardagen hemma hos familjen. Cecilia 
berättar om hur hon höll i den när hon lämnade sjukhuset, för att hon ”inte skulle 
behöva gå med  tomma händer”.  Vasen hjälpte  alltså  till  att  fylla  hennes  både 
fysiskt och psykiskt tomma famn, där Linnea skulle ha funnits om hon hade fått 
leva.  Från  början  var  den  dessutom  en  del  av  en  present  till  de  nyblivna 
föräldrarna (tillsammans  med blommorna den innehöll)  från en familjemedlem 
och  symboliserar  därför  henne,  Linneas  födsel  och  tiden  på  sjukhuset, 
begravningen och Linneas plats i familjen och närvaro i hemmet. Vasen är ett bra 
exempel på ett av O'Tooles resonemang om hur ett dokument som tillkommit av 
praktiska skäl (som något att förvara blommor i) med tiden kan komma att få ett 
mer symboliskt värde.173 När databärare som leksakerna, halsbandet och vasen på 
detta sätt används i nya situationer behåller de sin första koppling till  det döda 
barnet, men kan alltså också ge upphov till nya minnen. 

Ett annat sätt som handlingar kan ändra betydelse kan vi hitta exempel på i 
arkivet  hemma hos Sara.  Där har  alla  prydnadsänglar  hon ägde innan barnens 
födelse och död blivit symboler för dem och hon har också låtit några föremål från 
sin egen barndom ta plats i arkivet. Ett par barntofflor och en liten statyett av ett 
spädbarn har gått från att vara minnen av hennes egen barndom till att bli minnen 
av barnen hon förlorat, tavlor med visdomsord som hon inte från början köpt för 
att  de  påminner  henne  om barnen  har  efterhand  fått  en  sådan  koppling.  Från 
början hade de alltså ingen tydlig koppling till Emma, Ellen och Samuel, men har 
tilldelats symbolisk betydelse och därför blivit självklara delar av arkivet.

De här olika sätten att använda dokument är också något som både Wettstein 
och Stuart Hall uppmärksammar. ”Föremål kan laddas om och ligga till grund för 
nya berättelser, människors relationer till dem kan variera från hetta till kyla, de 
kan åldras värdigt eller hamna på soptippen, där de återupptäcks och får nytt liv”, 
skriver Margrit Wettstein.174 En av hennes informanter tog med sig dörren till sin 
döde sons rum när hon flyttade. Den är en påminnelse om honom eftersom den är 
full av inristade meddelanden och bilder om hans fritidsintressen och om personer 
och platser som var viktiga i hans liv. Den har gått från att vara en helt vanlig dörr, 
till att vara en speciell dörr, till att nu användas som (ett speciellt) bord.175 

Med Halls  förklaring av  representation i  bakhuvudet skulle vi säga att  det 
som mina  informanter  (och Wettsteins  informant  med dörren) gör när de låter 
föremål i sina arkiv skifta betydelse eller få flera lager av betydelser på det här 
sättet, beror på att kultur inte är något statiskt. Alltså är inte det som föremålen 
representerar från början något som är skrivet i sten.176 I teorin kan de till och med 
tänkas helt tappa sin koppling till  barnen i framtiden och därmed sitt värde för 

173O'Toole, J. M. (1993), s. 237.
174Wettstein, M. (2009), s. 28.
175Wettstein, M. (2009), s. 104.
176Hall, S. (1997), s. 7. 
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föräldrarna och sin plats i arkivet. Det är nu inte så troligt, eftersom relationen till barnet 
är livslång och därmed också saknaden. Däremot kan saknaden ändra karaktär och 
uttryckssätt med tiden, vilket då också kan komma att synas på hur arkiven används.177 

En grupp av dokument som har specifika symboliska betydelser är en del av 
de  änglar  som finns  i  de  allra  flesta  arkiven.  Det  kan  till  exempel  vara  den 
teckning en liten  pojkes  moster  gjorde då hon fick veta  att  han dött  eller  den 
keramikfigurin hans mormor och morfar köpte till  hans föräldrars minneshylla. 
Det kan också vara dopminnen som ett föräldrapar fått eller en ljusstake i mässing 
som skickats till en förälder som bevis på en större donation till en forskningsfond 
till  minne av hennes barn. Oavsett vilken format de har är just de här änglarna 
bevis  på  andra  människors  omtanke  om  föräldrarna,  eftersom  de  är  en  sorts 
kondoleanser. Det är deras form som gör dem till symboler för barnen som dött 
och den är troligen inte ett omedvetet val från givarens sida. Änglar är en vanlig 
symbol för både levande och döda barn, vilket till exempel märks genom att ordet 
ängel ofta används i namnet på minneshemsidor och att det är en vanlig form när 
minnessmycken och tatueringar formges. Att just prydnadsänglar i hemmet som 
från början inte haft någon annan betydelse än att ägaren tycker om dem kan bli 
symboler för barn som dött är därför inte alls underligt.  Förutom hos Sara och 
hennes man förekommer det också hemma hos Maria. 178 

De klädesplagg som finns  bevarade  efter  flera  av barnen har  också de en 
speciell  användning genom sina  symboliska  värden.  De är  oftast  kopplade  till 
specifika händelser. Hos Toras föräldrar finns, som Lisa uttrycker det: ”ett urval 
av kläder som man kände att de har minnen med sig. Vi vill inte att något annat 
barn …. det känns som att inget annat barn kan ha dom här efteråt”. Därför har de 
sparat pyjamasen som var det sista Tora hade på sig innan hon togs till sjukhus, en 
tröja som hon bar på det sista foto som togs av henne innan hon blev sjuk och ett 
par skor. De var hennes första egna skor och hör ihop med en berättelse kring hur 
Tora valde dem och hur hon verkade älska dem eftersom hon ville ha dem på sig 
redan på väg hem från butiken där de köptes. Klädesplaggen är bra exempel på 
hur dokument både är kopplade till  erfarenheter och del av dessa händelser på 
samma gång, en del av Hobbs ”documentation from experience” – koncept. 

De föregående fyra avsnitten har svarar mer direkt på mina frågeställningar. I 
analysens  nästa,  sista  del,  skall  jag  beskriva  och  diskutera  mina  informanters 
inställning  till  arkiven  med  hjälp  av  Sue  McKemmish  och  Catherine  Hobbs 
begrepp ”personal recordkeeping cultures” och ”relationship to documentation”. 

177Gustafsson, G. och Nyström, E. (2010), s. 6; Nilsson, J. och Sandell, E. (2010), s. 33, 40, 43.
178Layne, L. L. (2000), s. 330, 336; Hagström, C. (2006), s. 88; Keane, H. (2009), s. 160-161.
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Föräldrarnas personliga dokumenthanteringskultur
Inspirationen till detta sista avsnitt kommer från svaren på mina frågor om vilka 
personer som bidrar till att skapa och utöka arkiven (se bilaga 1 under rubriken 
Delaktighet). Med detta tema ville jag först och främst undersöka om föräldrarnas 
arkiv är personarkiv eller släktarkiv. Martin Grass resonemang om anrikning fick 
mig att  förstå  att  frågan var  ganska poänglös  eftersom gränserna mellan  olika 
arkivbildare inte bara är vanligt utan i princip en av grundstenarna i definitionen 
av personarkiv. Istället hittade jag flera andra spännande trådar på flera ställen i 
intervjuerna som ledde mig tillbaka till Hobbs och McKemmish.

Sue McKemmish diskuterar i sin artikel människors inställning till att skapa, 
spara och förstöra de dokument som berättar om deras liv och som utgör deras 
personarkiv. Att vilja spara allt är att befinna sig i den ena änden på en skala av 
personliga dokumenthanteringskulturer, där viljan att göra sig av med allt finns i 
den andra. En persons dokumenthanteringskultur påverkar också vilken form de 
sparade dokumenten har,  hur de organiseras  i  relation  till  varandra och till  den 
aktivitet som skapade dem.179 Personliga dokumenthanteringskulturer består av dessa 
”individuella arkivbeteenden”, eller ”personal recordkeeping behaviours”. Sådana 
tankar ser vi även hos Catharine Hobbs, som också mycket riktigt refererar till 
McKemmish  ett  flertal  gånger.  Speciellt  Hobbs  koncept  ”relationship  to 
Documentation” uppvisar starka influenser från McKemmish, så därför faller det 
sig naturligt för mig att kombinera de två begreppen.180

I detta sista avsnitt vill jag alltså försöka beskriva mina informanters person-
liga dokumenthanteringskultur. Tanken är att diskutera några av de mer bakomlig-
gande faktorer som påverkar vilka dokument som ingår i arkiven, orsakerna till att 
de skapas, hur de organiseras och används, vad som läggs till och vad som gallras.

Delaktighet inom familjen
Det första arkivbeteendet handlar om delaktighet. Jag tänkte mig att det normalt i 
första  hand är föräldrarna och eventuella  andra barn i  familjen  som bidrar  till 
arkivet.  Deras  sammansättning  påverkas  av  hur  familjerna  ser  ut,  vilka 
familjemedlemmar som är intresserade av att bidra till arkivet och på vilket eller 
vilka sätt de väljer att bidra. Familjerna som jag beskriver i den här uppsatsen ser 
olika ut, även om alla har det gemensamt att de består av en mamma, en pappa 
och barnet eller barnen de har förlorat. Alla informanterna säger att både de själva 
och deras partner är engagerade i arkivet, men i hur hög grad varierar från att de 
har det som ett gemensamt projekt och samtidigt har bevarat vissa saker på varsitt 
håll (som Cecilia och Oliver), till att båda samlar gemensamt (som i till exempel 
Lisas arkiv). Det kan också vara så att vissa delar av arkivet är viktigare för en 
förälder. Två av papporna intresserar sig mycket för graven och tycker att det är 

179 McKemmish, S. (1996), s 28, 30-31, 43.
180Hobbs, C. (2010), s. 227-228.
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viktigt att pynta och fotografera vid den. Några pappor har också varit involverade 
i att göra minnesalbum. 

En del av barnen hade syskon vid sin död och i andra familjer har syskon 
tillkommit. Några familjer har både barn födda innan och efter det barn som dog, 
men  det  vanligaste  bland  mina  informanter  är  att  levande  syskon  fötts  efter 
föräldrarnas  första  barns  död.  Äldre  syskon  kan  vilja  spara  olika  saker  som 
påminner  dem om deras  syster eller  bror. Love och Tovas storasystrar har till 
exempel  båda  två  bidragit  med  teckningar  till  respektive  minneslåda.  Det  kan 
också  yngre  syskon  vilja  göra  med  tiden,  eller  så  kan  de  kanske  bidra  med 
gravpynt, vilket en del av dem redan gör. 

De dokument som de olika familjemedlemmarna bidrar med har olika form 
och format och tillhör flera av dokumentkategorierna. Däremot räknas de oftast till 
de viktigaste dokumenten och organiseras alltså på minneshyllor, i minneslådor och 
minnesböcker  eller  album.  Deras  värde  ligger  i  deras  koppling  till  relationen 
mellan familjemedlemmarna och barnen som dött – föräldraskapet och syskonskapet. 

 Strikt  proveniensmässigt  är  ju  handlingar  från andra personer,  även inom 
familjen,  inte  en  del  av  arkivet.  Å  andra  sidan  är  denna  hopblandning  enligt 
litteraturen så vanligt förekommande att den till och med ses som ett utmärkande 
drag för alla personarkiv. Att fler personer inom familjen än arkivbildaren själv 
bidrar till arkivet stämmer alltså bra med hur Martin Grass beskrev personarkivens 
gränsdragningar i förra kapitlet.181 

Det  går  också  att  jämföra  med  det  identitetsskapande  arbete  som  Judith 
Etherton  beskriver  i  sin  artikel  om hur  arkivmaterial  kan  och bör  användas  i 
återskapandet  av  barn  och  ungas  familjehistoria.  När  minneslådor,  släktträd, 
familjealbum och liknande skall skapas till ett barn tar socialarbetare och annan 
berörd  personal  också  hjälp  av  kvarvarande  släktingar  för  att  fylla  dem  med 
information i form av berättelser, foton och föremål. På så vis kommer de mer att 
likna de familjehistoriska dokument och muntliga berättelser som de flesta familjer 
samlar på sig allteftersom åren går, eller om man så vill – deras familjearkiv.182

Att mina informanter och deras familjer samlar och skapar handlingar kring 
en saknad familjemedlem kan alltså ses som en naturlig del i  vad vi kan kalla 
deras naturliga familjehistoriska arbete.

Utomståendes delaktighet och inflytande
Personer utanför den närmaste familjen kan också påverka arkivens sammansättning, 
både genom att skapa dokument och genom att uppmuntra föräldrarna till att spara 
vissa av dem. Nästan ingen av informanterna har svarat ett direkt ”ja” på frågorna 
om direkta rekommendationer från andra har påverkat vad de sparat. Trots det har 
de  ändå  allihop  exempel  på  dokument  som  inte  ens  blivit  till  utan  andras 
påverkan. Det visade sig också vara ganska många olika enskilda personer och 
institutioner som påverkat vilka dokument som skapats kring barnen som dött. 

181Grass, M. (1989), s. 20-21; Nilzén, G. (2006), s. 20.
182Etherton, J. (2006), s. 230-232. 
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Majoriteten av dem är de många olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med 
föräldrarna och barnen. De skapar dokument som finns i majoriteten av arkiven 
genom  att  följa  de  regler  och  rutiner  som  de  har  att  rätta  sig  efter  i  sin 
yrkesutövning. Dessa dokument har föräldrarna inte alltid själva tänkt på att de 
skulle vilja ha, men de har sedan har blivit mycket värdefulla. 

En del av dessa yrkesgrupper har nämnts tidigare, i avsnittet Dokumenten i  
arkiven. Sjukvårdspersonal  är  ett  exempel.  Vårdens  rutiner  för  att  samla  in 
minnessaker efter ett litet barns död på sjukhus beskrivs också både i svensk och 
utländsk forskning.183 Enligt anvisningar ser personalen till att föräldrarna får fot- 
och handavtryck och om möjligt  en hårlock.  Oavsett  om föräldrarna själva tar 
bilder eller inte skall sjukhusfotografen eller vårdpersonalen göra det och de barn 
som föds i den senare tredjedelen av graviditeten bäddas ofta ner i en speciell säng 
med fina lakan. Tanken är att få bilder där  barnen ser ut att sova, men de kan 
också fotograferas i föräldrarnas famn.184 

Tjänstemän  på  myndigheter  som  Skatteverket,  Socialstyrelsen  och 
Försäkringskassan  är  några  andra  exempel  på  utomstående  som påverkar  arkivet, 
liksom Svenska  kyrkans  medarbetare.  Begravningsbyråernas  personal  är  en  annan 
självklar sådan grupp. Minnessaker från sjukhuset, de album från begravningen som 
vissa begravningsentreprenör ger de anhöriga och mer standardiserad information 
i form av journaler, korrespondens och registerutdrag från olika myndigheter och 
sjukvården  är  de  dokument  som  framförallt  skapats  eller  sparats  genom 
uppmuntran från utomstående. ”Officiella papper” som de senare exemplen sparas 
ofta så att säga ”för säkerhets skull”, det vill säga att ingen uppmuntrat till det, 
utan att föräldrarna haft en tanke om att informationen kanske skulle komma att 
efterfrågas vid ett senare tillfälle. När den en gång har hamnat i arkivet får den 
dock en koppling till barnet och en ytterligare betydelse än den funktion som bevis 
och bekräftelse den skapades med. 

De  dokument  som  skapats  av  utomstående  beskrivs  ofta  som  bland  de 
viktigaste och förvaras därför tillsammans med dem som familjen själva bidragit 
med. Deras symboliska betydelse kan ha flera olika orsaker. Att barnens namn och 
födelsefakta kan stå på många av dem är en sådan, en annan just det faktum att det 
är  utomstående personer som skapat  dem.  Det blir  ett  sätt  att  bekräfta barnets 
existens och föräldrarnas upplevelser i samband med födelsen och dödsfallet. För 
de  föräldrar  som  då  inte  hade  andra  barn  kan  det  också  vara  en  ”officiell” 
bekräftelse på att de faktiskt blivit föräldrar. Det kan vi till exempel se på att Julia 
kallar alla papper från Skatteverket och Socialstyrelsen för familjebevis.

Att  officiella  handlingar  blandas  med mer  privata  är  naturligtvis  också  ett 
exempel på att mina informanters arkiv stämmer in på Grass, Nilzén och Smedbergs 
beskrivning av personarkivens proveniens. Exemplet med familjebevisen ovan är en 

183Hagström, C. (2006), s. 101; Layne, L.L. (2000), s. 332.
184Hagström, C. (2006), s. 101-102; Åkesson, L. (1997), s. 158-162. Min erfarenhet och privata kontakt med andra föräldrar 
säger mig att det kan finnas en skillnad i om liknande rutiner följs när det gäller mycket små barn. Barn födda i slutet av  
första eller början av andra trimestern får inte alltid ligga nedbäddade i BB-avdelningens speciella säng eller sängkläder för  
döda barn. De fotograferas inte heller alltid på samma sätt som Hagström beskriver. Det kan naturligtvis vara en fråga om 
avsaknaden av en lokal policy på det sjukhus barnen föds och dör på.
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bra illustration av O'Tooles resonemang om att handlingars existens kan vara ett 
symboliskt värde. När det symboliska värdet handlar om att utomstående bekräftar 
barnets existens och informanternas föräldrablivande är det ett  exempel på hur 
symboliska värden och informationsvärden kan existera parallellt med varandra i 
samma dokument.185

Att spara allt 
Nästa ”arkivbeteende” handlar om vart familjernas och föräldrarnas inställning till 
vad som hamnar  i  arkiven hamnar  på vad kan kallas  McKemmish  ”skala” av 
dokumenthanteringskulturer. I någon form uttrycker alla det behov av att spara allt 
som har en koppling till barnet eller barnen som de förlorat som beskrevs i Tankar  
om gallring (föregående kapitel). Föräldrarna sparar allt därför att dokumenten är 
det  enda som finns kvar efter  barnen och för att  mängden dokument växer  så 
långsamt att den inte blir ohanterlig. Viljan att spara allt är förstås också kopplad 
till  behovet  att  minnas,  att  bekräfta  barnets  existens  och att  bekräfta  det  egna 
föräldraskapet som diskuteras i avsnittet Orsaker till att skapa ett personarkiv.

Några exempel:  Cecilia har med sina egna ord ”sparat allt som är från den 
tiden”. Det innebär att hon har skrivit ner alla SMS på papper och skrivit ut all e-
post från den första månaden efter dotterns död −  oavsett om de hade en tydlig 
koppling till Linnea eller inte. Hon har bland annat därför sparat så många andra 
databärare av olika slag att hon inte själv på rak arm vet vad som finns i de olika 
minneslådorna. Däremot minns hon varje sak och varför hon sparat den när hon 
tittar på dem. 

Sara menar att för henne innebär ”att spara allt” också om något av de mest 
värdefulla dokumenten i hennes arkiv skulle gå sönder så skulle hon ändå inte 
kunna slänga dem. Då skulle de istället sparas som en sorts relik eller kvarleva av 
sin ursprungliga form, med samma funktion. Hennes resonemang påminner om 
en av de kvinnor som porträtteras i Liv genom tingen. Denna kvinna har en högt 
värderad pärlemorknapp som troligtvis suttit på ett plagg som tillhörde den syster 
hon förlorade i Auschwitz.  Knappen är en rest av klänningen den suttit på och 
bokstavligen  något  som blivit  kvar  av  ett  redan  betydelsefullt  föremål.  Lenke 
Rothman  kunde  beskriva  sjömansklänningarna  som hon  och  systern  hade  och 
pärlemorknappens funktion på ett sådant plagg. Knappen är dessutom framgrävd 
ur jorden på den plats där familjens hus hade stått före kriget, så den är också en 
sorts  återstod  av  byggnaden.186 Saras  viktigaste  dokument  så  som  hon  skulle 
använda dem om de gick sönder och Lenke Rothmans knapp är med Wettsteins 
ord ”kvarlevor från en dramatisk händelse”.187

Med inställningen att det är viktigt att spara allt följer också att arkiven ofta 
kan innehålla samma information i flera kopior, eller på olika databärare. För att 
vara säkra på att de foton, dokument och föremål som betyder mest inte skadas 
eller  försvinner  kan de fotograferas  av eller  kopieras  på annat  sätt.  Ibland får 

185O'Toole, J. M. (1993), s. 243-244.
186Wettstein, M. (2009), s. 66; Nordstedts svenska ord, sökning i Nordstedts svenska ordbok: kvarleva [2013-04-16].
187Wettstein, M. (2009), s. 137.
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kopiorna den framträdande platsen i hemmet, ibland originalen. Hemma hos Elias 
föräldrar finns både originalet och en kopia av kortet med fot- och handavtryck 
framme,  medan Moas föräldrar  har  originalet  på  sin  minneshylla  och förvarar 
kopiorna  i  sitt  kassaskåp.  Ytterligare  en  variant  finns  hemma  hos  Oliver  och 
Cecilia. Ett foto av Linneas avtryck och den avklippta hårlocken togs från början 
för att hennes föräldrar skulle kunna visa dem för släktingar. Nu sitter det i ett 
album tillsammans med bland annat de andra foton som Oliver värderar högst och 
har alltså blivit viktigt dokument i sig självt. Han berättar att han från första början 
kände att han ville ha foton på avtrycket och hårlocken ifall något skulle hända 
originalen, eftersom de redan då var så viktiga för honom. 

Att deras status som extra viktiga dokument och linking objects är orsaken till 
att just avtrycken ofta säkerhetskopieras är ingen orimlig slutsats. Det vanligaste 
sättet  att  kopiera är genom foto eller  liknande tekniker,  till  exempel  scanning. 
Men,  det  finns  också  exempel  på  kopior  i  helt  andra  material  och 
framställningstekniker,  som tydliggör att  kopiorna är dokument så att  säga ”på 
egna  meriter”.  På  Marias  minnesberlock  finns  sonens  fotavtryck  i  silver  och 
förutom Loves avtryck i gips av en hand och en fot finns en avgjutning i kristall. 
Sådana minnessaker kan beställas både utifrån färgavtryck och avtryck i lera och 
är precis som många andra smycken vanliga även hos föräldrar som inte förlorat 
barn, framförallt mammorna.

Originalversioner av foton på barnen finns också så gott som alltid kopierade: 
de  digitala  kopieras  i  flera  upplagor  som  läggs  på  olika  lagringsmedier  och 
papperskopior fotograferas av med digitalkamera eller scannas. 

Att dokumentera allt
Flera  av  informanterna  säger  att  de  förutom  att  vilja  spara  allt  också  vill 
”dokumentera allt”. Detta arkivbeteende verkar, precis som säkerhetskopieringen, 
ofta vara kopplad till just fotografering. Att vilja dokumentera allt kan sägas vara 
detsamma som att  skapa egna dokument,  i  motsats  till  sådana som skapats av 
specifika händelser och processer. Behovet av att skapa minnessaker kan i vissa 
fall  grundas  i  en  känsla  av  att  det  finns  för  få  dokument  om barnet  eller  ett 
missnöje med dem som finns,  men också av de tidigare nämnda orsakerna att 
skapa ett personarkiv.

Det kan dels handla om att fotografera alla händelser och platser som har med 
barnen att göra. Julia säger att för henne är det viktigt att det ska finnas foton ”från 
alla tillfällen”: från förlossningen och tiden efteråt på sjukhuset, från kistläggningen, 
begravningen och sedan från alla besök vid graven. Cecilia berättar om hur det redan 
från första början varit viktigt för henne att ”dokumentera precis som det var” och 
därför finns både många foton i hennes arkiv, med många olika motiv. Det började 
på sjukhuset precis när Linnea föddes, fortsatte under dagarna de tre i familjen var 
kvar på BB, när de valde gravplats och i samband med begravningen och fortsätter 
in i framtiden i och med de foton som tas på alla hennes årsdagar. Som vi sett i 
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avsnitten om kondoleanser och dokument om kyrkogården dokumenteras också 
föremål till viss del på detta sätt. 

För flera av de familjer som fått yngre syskon till sina barn har det dessutom 
varit viktigt att dokumentera bandet och likheterna mellan syskonen genom att ta 
likartade kort på dem: närbilder av deras ansikten eller iklädda liknande kläder. 
Dessa bilder visas också upp tillsammans i hemmet. Även för de familjer som har 
äldre syskon är det viktigt att visa upp alla barnen tillsammans på ”familjeväggen”.

Foton och videoklipp tagna under graviditeten (som visar den växande magen 
och  barnets  rörelser)  kan  också  sägas  vara  ett  resultat  av  inställningen  att 
dokumentera allt som har med barnet att göra. Kanske kan dessa bilder till  och 
med  sägas  vara  en  sorts  startpunkt  för  alla  foton  i  arkivet?  Steget  från  att 
kontinuerligt ta bilder av den växande magen till att fotografera barnet ensamt och 
i föräldrarnas famn efter döden, varje steg av kistläggningen och begravningen och 
senare också varje gång gravplatsens utseende förändras är kanske inte så stort. 

Men, foton är inte det enda sättet att dokumentera allt. Cecilia har dessutom 
skrivit i en anteckningsbok. Där är alla besök vid graven det första halvåret efter 
Linneas begravning beskrivna i form av små berättelser om vilka personer som 
besökte den, hur de pyntade och hur det såg ut på kyrkogården. Den kom sig ur en 
tanke hon haft under graviditeten om att fylla i en bok till barnet hon väntade, med 
framsteg och viktiga händelser i barnets liv, som det skulle få när han eller hon 
blev  äldre.  Istället  skapade  hon  denna  ”Linneas  bok”,  som  börjar  med  vilka 
blommor  som kom till  begravningen.  Hon  är  inte  den  enda förälder  som har 
skrivit egna texter till sitt arkiv: förlossningsberättelser, brev till barnet, dikter och 
dagboksanteckningar finns i någon grad i de flesta av de andra arkiven. Skillnaden 
är att ”Linneas bok” är ett medvetet projekt att dokumentera hennes mammas liv 
utan sin förstfödda dotter.  Boken är också ett  exempel  på hur en förälder kan 
skapa en ny livsberättelse kring sin nya föräldraidentitet med hjälp av en sådan 
dokumenttyp som marknadsförs till (framförallt) nyblivna ”vanliga” mammor – en 
variant av ”mitt första år”-bok. En färdigtryckt sådan bok är utformad efter att den 
skall innehålla viss information kopplad till en förväntad föräldraroll. Cecilia har 
alltså  tagit  en  välbekant  och  socialt  accepterad,  till  och  med  förväntad, 
föräldraaktivitet och anpassat den till sin speciella föräldraroll för att skapa ett nytt 
dokument till sitt arkiv. 

Att vilja spara allt och dokumentera allt som mina informanter gör är en av de 
två  mest  utpräglade  dokumenthanteringskulturer  som McKemmish  diskuterar  i 
Evidence of Me, i motsats till  de arkivbildare som vill  förstöra allt  och endast 
förlita sig på sitt eget minne.188

De  är  naturligtvis  också  exempel  på  arkivbildarnas  förhållande  till 
arkivskapande,  det  som Hobbs vill  att  vi  skall  samla  så mycket  kunskap som 
möjligt om. Arkivskaparnas avsikter, tankar, känslor och rädslor samverkar för att 
skapa inställningen att skapa och spara så mycket som det bara är möjligt av de 
dokument som har koppling till deras döda barn. Det kan vi också se på att kopior 

188McKemmish, S. (1996), s. 30; Hobbs, C. (2010), s. 217.
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av vissa dokument är så vanliga, vilket är ett utslag av föräldrarnas förhållande till 
de format och medier som används för att skapa dokument. Att kopiera sitt barns 
avtryck i ett mer dyrbart och mycket mer hållbart material – kristall eller metall 
istället för papper) visar att originaldokumentet har ett stort symboliskt värde.189

Och med detta har undersökningskapitlet av uppsatsen nått sitt slut.  I nästa 
kapitel  lyfter  jag  fram och diskuterar  mina  resultat.  Jag  ska  koppla  ihop  min 
empiri  med  mina  teoretiska  utgångspunkter  och  den  tidigare  forskningen.  Jag 
kommer även att  diskutera ytterligare några frågor som uppstått  under arbetets 
gång,  med  målet  att  se  vad  det  blev  av  min  förhoppning  att  bidra  till  de 
diskussioner om personarkiv och som beskrevs i uppsatsens inledning.

189Hobbs, C. (2010), s. 227, 228.

74



Slutdiskussion 

I början av  den här  uppsatsen ställde  jag ett  antal  frågor  om personarkiv.  De 
handlade om varför arkiven skapas och om deras inbördes likheter och skillnader. 
De handlade också om hur deras yttre och inre gränser definieras,  om vad ett 
dokument är och om vilken påverkan kulturella värden har på deras uppkomst och 
användning. Frågan om varför det är viktigt att studera och diskutera personarkiv 
och om de därför borde ägnas mer uppmärksamhet än de gör idag ställdes också. 
Följande  kapitel  ska  utgå  ifrån  några  av  de  olika  svar  på  dessa  frågor  som 
uppkommit under uppsatsens gång.

Till att börja med kan det konstateras att arkiven jag studerat stämmer väl in 
på hur personarkiv beskrivs i tidigare forskning. De bildas alltså mer eller mindre 
slumpartat, innehåller handlingar som enligt en strikt tolkning av proveniensprincipen 
egentligen är  andra arkivbildares handlingar och har en stor variation vad gäller 
dokumenttyper och informationsinnehåll.  Den stora variationen av dokumenttyper 
kan förklaras med att de skapas av individer, speglar individuella liv och unika 
familjers historier. En annan förklaring är den som skymtar förbi hos Ingela Bendt 
när hon skriver att det är att det är viktigt för föräldrarna att få samla och skapa så 
många minnessaker  som möjligt.  Sakerna  är  en  hjälp  för  att  kunna ta  till  sig 
barnet,  en förutsättning för att  kunna sörja honom eller  henne.190 Det är också 
enligt Judith Etherton en förutsättning för att en person som mister delar av sin 
biologiska familj skall kunna få en god framtida mental hälsa – ju mer information 
desto större chans att sorgebearbetningen blir framgångsrik.191 Ett annat kännetecken 
för personarkiv är som bekant att de skapas utan att styras av lagar och regler. Att 
föräldrarna i min studie har möjlighet att verkligen ”spara allt” och ”dokumentera 
allt” efter egna önskemål kan vara ett exempel på följderna av denna frihet. Till 
skillnad  från  i  de  allmänna  arkiven  har  de  inga  krav  på  sig  att  gallra,  spara 
förvaringsutrymme eller förvara sina dokument under optimala förhållanden för 
bevarande, vilket kan utgöra en stor kostnad för myndigheter och företag. Arkiven 
innehåller också en blandning av privata och officiella handlingar, vilket enligt 
den tidigare forskningen är det normala i  personarkiv. De officiella dokumenten 
från myndigheter som Skatteverket, olika delar av sjukvården och Försäkringskassan 
används tillsammans med de privata handlingarna för att bekräfta barnets existens 
och föräldrarollen. Deras betydelse är grundad i just det faktum att de skapats av 

190Bendt, I. (1997), s. 17-18.
191Etherton, J. (2006), s. 230.
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personer  utanför  familjen och  de  fungerar  som  en  sorts  offentliga  bevis  på 
föräldrarnas upplevelser i samband med och efter det att deras barn föddes och dog.192

Arkiven skapas alltså av två huvudorsaker: för att  fungera som minnesstöd 
och för att bevisa barnets existens och det egna föräldraskapet.  De minnen som 
föräldrarna vill  bevara handlar  om viktiga händelser,  platser  med koppling till 
barnet, känslor och tankar kring dessa händelser och platser, samt människor som 
var närvarande då det hände. Behovet av att använda dokument för att minnas har 
diskuterats i anslutning till  Hilary Jenkinsons syn på kopplingen mellan minnen 
och arkiv. Så länge vi behöver minnas kommer vi att skapa arkiv menar han – vad 
betyder det för arkiven? Mina informanter skapar arkiv i sin roll som förälder som 
förlorat ett eller flera barn, en relation som inte tar slut så länge mamman eller 
pappan lever. Hur behovet av att minnas barnet tar sig uttryck kan däremot ändras. 
Det beror på att  det är en kulturbunden aktivitet  och att  kultur aldrig är något 
statiskt, vilket vi kan se på att ett dokument ofta kan ha flera olika betydelser eller 
lager av minnen på en och samma gång. Hur skall då dessa lager kunna bevaras så 
att de händelser, känslor, tankar och personer som dokumentet representerar kan 
kommuniceras till eftervärlden? Det är samma fråga som Margrit Wettstein ställer 
om sina informanters viktiga föremål: de är, som hon säger, ”privatiserade”, vilket 
betyder att hur de tolkas är knutet till de personer som innehaft och använt dem.193 
Om de lämnas över till andra, till exempel användarens barn och barnbarn, eller 
ett arkiv eller annan institution som bevarar information, vad händer då med dess 
betydelser? Hur skall vi i framtiden kunna veta att Gabriels förlossningskort var 
viktigast  för hans mamma därför att det hjälper henne att  minnas barnmorskan 
som var så varm och omtänksam mot ett  par som just  hade förlorat  sitt  första 
barn? Svaret är att det inte räcker med att det fysiska dokumentet sparas, det måste 
också till  detaljerad dokumentation om det,  eller  för att  låna en term från den 
digitala sfären: metadata. Man kan kanske tänka sig att Clara berättar för Gabriels 
lillebror om kortet, sparar den berättelse hon skickade till mig om den eller spelar 
in en ny på sin mobiltelefon och att denna nya information sparas tillsammans 
med kortet. Men, troligtvis skulle väldigt få människor komma på tanken att ägna 
sig åt att tillföra metadata till sina analoga dokument på detta vis. Det troligaste är 
att förlossningskortets lager av betydelser med tiden glöms bort eftersom ingen 
anser det tillräckligt viktigt att bevara dem. 

Och från denna diskussion är steget inte långt till nästa, som handlar om vem 
det är som skall minnas Claras och de andras arkiv. Ska de enda andra personer 
som känner till deras berättelser vara deras familjer, undertecknad och du läsare? 
Om arkiven verkligen skall fungera som vårt kollektiva minne och väktare av vårt 
kulturarv bör de som jag tidigare sagt också spegla mångfalden i vårt samhälle. Vi 
arkivarier  är  lika  lite  som  alla  andra  förmögna  att  förbli  helt  opåverkade  av 
samhället vi lever och verkar i. Det kan vara en orsak till att ”vanliga” människors 
personarkiv  sällan  hamnar  på  arkivinstitutionerna.  Istället  är  det  arkiven  efter 

192Eller på deras sjukdomstid och död, för de föräldrar vars barn inte dog innan eller strax efter sin födsel.
193Wettstein, M. (2009), s. 137-138, 143.
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personer som varit framgångsrika inom sina yrken eller har hög social status av 
andra skäl  som finns  där.  Troligtvis  ser  det  ut  så  mycket  på grund av att  det 
material som redan samlats in fokuserar på yrkeslivet och inte det privata livet. En 
annan orsak kan vara att de människor som har hög social status också bär med sig 
ett kulturellt kapital i form av en självbild som gör att de har ett annat förhållande 
till tanken att lämna något till eftervärlden. Att skänka sitt personarkiv till en lokal 
eller nationell arkivinstitution kan vara ett sätt att åstadkomma detta. Eftersom hög 
status ofta är kopplat till god ekonomi är det också en samhällsgrupp som har råd 
och tid att  spendera på att  undersöka möjligheterna för ett  överlämnande. I ett 
historiskt perspektiv har dessa människor också rent praktiskt kunnat skapa, men 
kanske  framförallt  bevara  dokument:  de  var  skrivkunniga,  hade  råd  att  köpa 
papper,  låta  binda  in  böcker  och  så  vidare.  Deras  föremål  slets  inte  heller  ut 
eftersom de troligtvis  inte  användes  tills  de föll  i  bitar,  utan  kunde bytas  ut  i 
enlighet med modets skiftningar. En andra orsak till att kunskap om föräldrarnas 
arkiv bör bevaras är helt enkelt att de är en del av samhällets mångfald. Jag menar 
att de är betydelsefulla för vårt kulturarv eftersom de säger oss mycket om hur vi 
som en kultur ser på oväntade dödsfall och på sorg. Till skillnad från en vuxens 
personarkiv, som skapats av honom eller henne själv, är det som sagt i arkiven jag 
studerat inte huvudpersonen själv som är arkivbildare. Det är inte i första hand 
barnens liv, utan föräldrarnas relation till  barnen som arkivet representerar. Vad får 
det för konsekvenser? Den föräldraidentitet som informanterna vill bekräfta är inte 
helt okomplicerad. Det är inte heller deras önskan att bevisa sina barns existens 
som just barn och inget annat. Trots att det i vårt samhälle och vår tid börjar bli 
acceptabelt att tala öppet om att ha förlorat barn visar föräldrarnas behov av att 
skapa arkiv av just dessa två orsaker att det inte alltid är enkelt. Det syns också 
tydligt i den tidigare forskningen, där vi även får en mer övergripande förklaring 
till  varför  det  är  så.  I  alla  sociala  relationer  och  situationer  finns  det  sätt  att 
interagera på som accepteras därför att de är vad som förväntas av oss. Det gäller 
alltså även hur vi ”kan” och ”får” sörja ett barn, vad som gör oss till föräldrar i 
våra egna och andras ögon och hur vi uttrycker allt detta inför andra. Föräldrarna 
måste förhålla sig till spänningarna mellan hur de själva vill sörja sina barn och 
omgivningens syn på deras sorg. Det kan leda till  att  informanterna kan ha ett 
behov av att  identifiera sig med andra som gått igenom liknande förluster.194 De 
oskrivna  kulturellt  påverkade  sociala  reglerna  om  sorg  kan  påverka 
arkivskapandet  till  både  form  och  användning,  vilket  vi  skall  se  närmare  på 
härnäst.  Arkiven  har  så  många  likheter  att  de  kan  ses  som  en  egen  typ  av 
personarkiv,  med  liknande  upplägg  (att  jämföra  med  Hagströms  genre  av 
minneshemsidor).  De innehåller  till  exempel  allesammans dokument från tiden 
innan barnets död, från deras födelse och död (eller sjukdomsperiod och död), och 
från  tiden  därefter.  Många minnessaker  har  dessutom liknande  utseende i  alla 
arkiven. Detta beror dels på att de skapas i processer av personer som utövar sin 

194Layne, L.L. (2000), s. 323; McKemmish, S. (1996),s. 30; Ironstone-Caterall, P. (2005), s. 2-3, 13-16, 19, Nilsson, J. och  
Sandell, E. (2010), s. 22, 24, 26.
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yrkesroll,  men  också  på  att  föräldrarna  kan  få  inspiration  på  internet,  i 
stödgrupper,  litteratur och nyhetsmedia.  Där kan de se och höra om hur andra 
föräldrar skapat nya minnessaker och hur dessa förvaras och bevaras. Likheterna 
mellan  arkiven  kan  då  ge  en  känsla  av  att  ingå  i  en  grupp,  ett  kulturellt  
sammanhang. Liksom deltagandet i stödgrupper, bloggringar och forumtrådar kan 
det ge tröst att känna att man inte är ensam. Medvetenheten om att det finns andra 
som delar erfarenheten av att förlora små barn kan ibland lindra sorgen, även om 
det inte kan bota den.195 Att de flesta av föräldrarna har minneshyllor, minneslådor 
eller  familjeväggar  och  att  det  är  ungefär  samma  typer  av  dokument  som 
återkommer på dessa i arkiv efter arkiv är alltså inte underligt.

Även användandet av dokumenten kan som sagt påverkas av sociala regler 
som styrs av kulturella skiftningar. För mina informanter kan arbetet med arkiven 
hjälpa dem i en sorgeprocess som ofta kompliceras av omgivningens svårigheter 
att bekräfta att de har orsak att sörja. Här kan en annan jämförelse göras med de 
minneshemsidor  som Charlotte  Hagström studerat.  Hon menar  att  arbetet  med 
hemsidan ofta tar avstamp i begravningen, eftersom den markerar livets slut och 
början  på  sorgeprocessen,  det  vill  säga  livet  utan  den  avlidna.196 Fram  till 
begravningen skapas majoriteten av de värdefulla minnessakerna, men efter den 
får barnet inte några fler möjligheter att lämna sådana konkreta spår. Genom en 
minnessida skapas dock nya möjligheter, eftersom det är en plats som är tillägnad 
barnets  minne.  Varje  sidvisning,  kommentar  och  e-postmeddelande  som  är 
resultatet  av att  människor  besöker  sidan och tar  del  av innehållet  betyder  att 
barnet sätter sitt avtryck på fler människor. Därigenom bekräftas både barnet och 
föräldrarnas roll som deras mammor eller pappor.  Jag menar att ett personarkiv 
har  samma  funktion.  Varje  gång  en  besökare  tittar  på  minneshyllan,  en  ny 
klasskamrat  frågar  om  ett  minnessmycke  eller  en  vän  lämnar  ett  stöttande 
meddelande på Facebook så är det nya spår av barnet som skapas. 

Är det då avslutningsvis format,  framställningssätt  och lagringsmedier som 
definierar ett dokument, eller är det snarare deras informationsinnehåll? Svaren på 
den frågan är nu förhoppningsvis uppenbart för läsaren och vi kan alltså konstatera 
att föremål kan vara dokument. Det är också möjligt att vända på det hela och hävda 
att dokument kan vara föremål. Med det menar jag att när de fungerar som tröstare, 
övergångsobjekt och sammanlänkare är även föremålen i sig informationsbärande. 
Detsamma gäller när de har mer specifika symboliska betydelser:  den teckning 
som finns i ett av arkiven av en liten pojke sittande med ryggen mot betraktaren 
och huvudet bortvänt så att hans lockiga hår och vita vingar syns tydligt är ett bra 
exempel. Den är i allra högsta grad en handling och skulle kunna förtecknas på 
liknande sätt  som barnteckningarna i  Agnes och Johannes Hellners arkiv,  eller 
som en av  alla  de teckningar  som finns  i  kondoleanssamlingen i  Norge.  Men 
eftersom hans mamma räknar den som ett  av sina viktigaste  dokument  är den 
också  ett  föremål:  en  tröstare,  ett  övergångsobjekt  eller  en  sammanlänkare 

195Hagström, C. (2006), s. 97-98.
196Hagström, C. (2006), s. 109.
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beroende  på  hur  och  när  hon  använder  den.  Bara  det  faktum  att  ett  viktigt 
dokument förvaras på en utvald plats  (som till  exempel  minneshyllan)  gör det 
också till ett föremål på så sätt att det är föräldrarnas version av att ”värdera det 
som ett objekt”. Det behöver inte betyda att de tappat sin informationsvärde, utan 
bara att dess ”objektifiering” ger det ytterligare ett lager av mening. Att dokumentens 
form är minst lika viktig som deras informationsinnehåll syns också på att de ofta 
kopieras. Om själva formen av avtrycket inte vore viktig skulle till exempel inte 
foton av avtrycken, smycken med dem på eller avgjutningar i kristall räknas bland 
de allra viktigaste dokumenten i arkiven. Flera av de vanligaste dokumenten som 
fungerar som föremål genom att visas upp på minneshyllor (kort med färgavtryck 
av hand och fot, inramade foton, minnesalbum, gåvobevis) är exempel på det som 
Kristina Myrdal kallar ”vanliga handlingar” i sin egenskap av pappershandlingar, 
men  fungerar  ändå  som föremål  därför  att  informanterna  behandlar  dem som 
sådana.  Myrdals  gränser  mellan  föremål  och  andra  dokument  är  inte 
nödvändigtvis  så  självklara  som  de  kan  framstå,  åtminstone  inte  i  mina 
informanters arkiv. 
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Sammanfattning
Min inspiration till frågorna i inledningen och till uppsatsen i stort har först och 
främst sin grund i mina egna upplevelser av att vara en mamma som förlorat barn 
och ett stort intresse för personarkiv, men också i arkivteoretiska diskussioner om 
form,  format  och informationsinnehåll.  Min bakgrund som etnolog gör  att  jag 
dessutom alltid  har  med  mig  ett  intresse  för  kulturella  förklaringsmodeller  av 
sociala fenomen och ett visst maktkritiskt perspektiv.

Syftet  med  uppsatsen har  varit  att  studera de personarkiv  som en förälder 
skapar och vårdar i samband med att han eller hon förlorat ett eller flera små barn. 
Jag har därför undersökt mina informanters orsaker till att skapa personarkiven, 
vilka typer av dokument som finns i arkiven, hur dessa dokument hanteras och 
organiseras,  samt  vad  arkiven  och  deras  innehåll  används  till.  De  teoretiska 
utgångspunkterna  har  bland  annat  varit  en  medieoberoende  definition  av 
begreppet dokument som utgår från att dokumentet är en del av ett arkiv så länge 
det har skapats och/eller använts och definierats som ett sådant av en arkivbildare.

Att arkivbildarens egen syn på arkivets yttre och inre gränser (proveniensen) 
kan  och  bör  användas  för  att  ge  fördjupad  kunskap  om  sambanden  mellan 
dokumenten och deras olika lager av betydelser är ytterligare en utgångspunkt. De 
återstående två  är  att  arkiven har  skapats  med  utgångspunkt  i  den föräldraroll 
informanterna inträder i då deras barn dör, samt att arkivinstitutionerna bör spegla 
samhället  genom sina bestånd och att  personarkiv är en viktig del i  ett  sådant 
arbete. Källmaterialet består av ljudfiler, anteckningar, foton och e-postmeddelanden 
från nio internetbaserade kvalitativa intervjuer som utförts via webbkamera eller e-post.

Slutsatserna av studien är att arkiven innehåller många olika dokumenttyper, 
format och medier men att de också har många gemensamma drag. Det beror på 
att  alla  föräldrar  har  haft  i  princip  samma  dokumentskapande  kontakter  med 
närstående, myndigheter (sjukvård, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skatteverket) 
och andra delar av samhället (Svenska Kyrkan, lokaltidningar, begravningsbyråer, 
stödföreningar för föräldrar som mist barn). Olikheterna kommer däremot ifrån att 
de skapats av individer och speglar individuella liv och unika familjers historia. 
Arkiven skapas för att bevara minnen och fungera som minnesstöd. Föräldrarna 
vill minnas viktiga händelser som har koppling till barnet, tankar och känslor som 
förknippas med dessa, och de människor som var närvarande vid viktiga tillfällen 
under föräldrarnas tid med barnet. Behovet av att minnas har sin grund i vikten av 
att  fastställa  inför  sig  själva  och  andra  vad  de  viktiga  minnena  betyder.  För 
föräldrarna i min studie är det i första hand att bevisa barnets existens och deras 
plats i familjen. Därigenom bekräftas också informanternas relation till barnen, det 
vill säga deras föräldraroll. Dokumenten som utgör arkiven förvaras, organiseras 
och gallras som regel utifrån sina känslomässiga värden. Ju starkare kopplingar ett 
dokument har till barnet, desto högre värdesätts det av föräldrarna. Ett resultat av 
det är att gallring är extremt ovanligt. Arkivens tillväxt minskar med tidens gång 
men avstannar inte eftersom föräldrarna själva, eventuella andra barn i familjen 
och  utomstående  fortfarande  skapar  nya  dokument.  Ett  gemensamt  drag  i  hur 
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arkiven förvaras är att en del av de viktigaste dokumenten visas upp i hemmet, på 
minneshyllor  eller  familjeväggar.  De  kan  också  förvaras  i  speciellt  utvalda 
minneslådor. Arkiven och deras innehåll används för att visa viktiga minnen för 
andra,  bevisa  barnets  existens  och  det  egna  föräldraskapet,  som  fysiska  och 
psykologiska länkar till barnen som dött. Genom att se på, prata om och röra vid 
dessa  speciellt  betydelsefulla  dokument  kan föräldrarna  åtminstone  tillfälligt 
känna sig fysiskt och psykiskt närmare sitt döda barn. Dokumenten kan också ha 
specifika symboliska betydelser, som både kan vara kopplade till deras form och 
till informationen de innehåller. Sådana betydelser kan ändras och utökas över tid 
så att ett enskilt dokument kan bära med sig lager av mening. I det sista avsnittet 
av uppsatsen har jag beskrivit några av de bakomliggande faktorer som påverkar 
mina  informanters  inställning  till  skapa,  spara  och  förstöra  dokument.  Dels 
handlar det om vilka som bidrar till att dokument skapas. Informanterna själva och 
deras familjemedlemmar arbetar så gott som alltid tillsammans med arkivet, även 
om  mina  informanter  ofta  är  de  som  är  mest  involverade.  Personer  utanför 
familjen  bidrar  till  arkiven  genom  att  utföra  arbetsuppgifter  som  skapar 
standardiserade dokument, eller genom att visa sin omtanke för föräldrarna genom 
kondoleanser  och  att  uppmärksamma  årsdagar.  Det  handlar  också  om  att 
informanternas grundinställning är spara allt som har någon koppling till barnen, 
att kopiera särskilt viktiga dokument och därigenom skapa kopior som blir viktiga 
dokument på egna meriter, samt att vilja dokumentera allt. Det senare kan sägas 
vara detsamma som att skapa egna dokument, i motsats till sådana som skapats av 
specifika händelser och processer. Det är ett behov som i vissa fall kan växa ur en 
känsla av att det finns för få dokument om barnet eller ett missnöje med dem som 
faktiskt finns. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide
Hej! Här kommer frågorna till intervjun. Om det är någon fråga som är svår att 
förstå – säg bara till  så ska jag försöka formulera om mig så det blir tydligare. 
Kommentarer och frågor på frågorna, intervjun eller själva uppsatsprojektet blir 
jag bara tacksam för. Vill du lägga till eller ta bort något i dina svar i efterhand så 
är det självklart bara att säga till och det gäller också om du framöver skulle ändra 
dig och inte vill medverka alls i undersökningen. Dina svar i uppsatsen kommer 
att vara anonyma, det är bara jag som har tillgång till dina svar på frågorna, dina 
foton och eventuella inspelade ljudfiler från intervjuerna. Mvh, Lina

Inledande
Kan du berätta lite om dig själv och vad som hände ditt barn/dina barn?
Kan du beskriva vad det är du har fotat? Eller: Vad har du för särskilda saker 

hemma som påminner dig om ditt barn/dina barn? Berätta gärna lite om dem när 
du visar dem.

Orsaker
Varför har du sparat just de här sakerna?
Vad betyder de för dig?
Har du sparat något för att någon annan tipsat om att du kanske skulle vilja ha 

kvar dem i framtiden? T. ex. en vän, släkting, personal på BB...
Finns det saker du sparat för att sjukvården, Skatteverket eller någon annan 

myndighet sagt att du borde? Eller för att du trodde att någon myndighet skulle 
behöva dem senare?

Vilken typ av dokument/föremål
Har du andra saker än de som vi har tittat på så här långt? (Det kan t. ex. vara 

foton, utskrifter, handskrivna lappar/brev/kort, tidningsurklipp, filer, meddelanden 
och/ eller  länkar på datorn,  bilder,  sms m.  m.  på mobiltelefon, en egen blogg, 
prydnadsföremål  (inklusive  gravpynt), mjukisdjur,  fot/handavtryck,  smycken, 
tatueringar..)

Organisation
Hur/var förvarar du de här sakerna? T. ex. i lådor, pärmar, i en egen hylla….
Hur valde du det sättet/platsen?
Har du sorterat dem på något sätt? T. ex. vilken typ av saker det handlar om, 

hur gamla de är, efter storlek eller annat…
Betyder vissa av sakerna mer för dig än andra, finns det någon rangordning? 

Står t.  ex.  vissa saker framme och andra inte,  är en del foton inramade eller i 
album men inte alla…. 

Om du har saker på datorn, hur/var förvarar du dem där? T. ex. i mappar, lösa 
filer, länklistor, på en hemsida eller blogg…
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Användning
Har  du  visat  de  här  sakerna  (eller  några  av  dem)  för  någon  utanför  den 

närmaste familjen? 
Brukar du göra något särskilt med de här sakerna? Går du t. ex. tillbaka och 

tittar på dem, läser i papperen o liknande? Berätta lite om det – är det vid speciella 
tillfällen,  när du är på ett  visst humör,  eller något annat?  Har det ändrats med 
tiden?

Brukar du fortfarande lägga till saker? Gör du det regelbundet?
Har det funnits saker som du inte sparat/gjort dig av med?  Eller saker som 

försvunnit fast du ville spara dem? Kan du berätta lite om det?

Delaktighet
Är det bara du som samlar de här sakerna, eller finns det andra familjemedlemmar 
som bidrar? Är det t. ex ett gemensamt projekt för dig och barnets/barnens andra 
förälder, har barnet/barnet syskon som är delaktiga? Har andra släktingar bidragit 
till sakerna som sparats?
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