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Inledning 

Släktforskare utgör sannolikt en stor andel av arkivens användare. Släktforskning-

en bygger i grund och botten på studier av unikt källmaterial, vilket traditionellt 

har funnits i fysiska arkivlokaler. I och med de senaste decenniernas teknologiska 

utveckling har dock allt fler börjat släktforska via nätet genom olika onlinetjäns-

ter. I Sverige har vi till exempel Riksarkivets Digitala forskarsal, men också ett 

antal tjänster som erbjuds av företag som Arkiv Digital. Jag är intresserad av hur 

denna utveckling påverkar släktforskarnas sätt att söka information. Med utgångs-

punkt i en konceptuell modell för släktforskares informationsbeteende, har jag i 

denna uppsats utfört ett antal kvalitativa intervjuer med erfarna släktforskare, för 

att studera detta fenomen närmare. Min undersökning visade bland annat att an-

vändandet av onlinetjänster hade lett till att de intervjuades besök på fysiska ar-

kivlokaler hade minskat sedan onlinetjänsterna började användas, att sökandet 

efter information upplevdes som lättare och bekvämare, och att släktforskningen 

hade internationaliserats. Att användandet av onlinetjänster påverkade släktfors-

karnas informationsbeteende tycktes till stor del ha att göra med att onlinetjäns-

terna avlägsnade geografiska barriärer, som tidigare påverkat släktforskares sö-

kande efter information. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur släktforskares informationsbeteen-

de påverkas av användandet av onlinetjänster för släktforskning. Jag vill veta om 

detta nya sätt att släktforska har inneburit några förändringar i hur släktforskare 

söker information. Jag är också intresserad av att ta reda på vilka orsaker det finns 

till att onlinetjänsterna påverkar släktforskarnas informationsbeteende så som det 

gör. Att skaffa sig mer kunskap om detta är viktigt ur en arkivvetenskaplig stånd-

punkt, eftersom en stor del av arkivens användare är släktforskare. Mina grund-

läggande frågeställningar är: 

Hur påverkas släktforskares informationsbeteende av användandet av onlinetjäns-

ter för släktforskning? 

Varför påverkas informationsbeteendet så som det gör? 

Dessa frågeställningar kommer att specificeras med hjälp av en konceptuell mo-

dell för släktforskares informationsbeteende. 

Avgränsningar och definitioner 

Uppsatsen fokuserar på erfarna släktforskare (med minst 15 år och i de flesta fall 

över 30 år, av släktforskning bakom sig). Det rör sig om släktforskare som använ-

der onlinetjänster till sin släktforskning nu, men som också varit med om en tid 

då de utförde släktforskning utan onlinetjänster. Av praktiska skäl så är samtliga 

intervjuade släktforskare från Uppsala med omnejd och medlemmar i Upplands 

Släktforskarförening. Ungefär hälften av de intervjuade sitter dessutom i styrelsen 

för denna förening. Studien är alltså utförd i en svensk kontext, men kommer att 

jämföras med forskning från utlandet. 

Jag har haft en förhållandevis vid syn på vad som utgör en onlinetjänst för 

släktforskning. Med släktforskningstjänster online eller onlinetjänster för släkt-

forskning avses i den här uppsatsen de tjänster på Internet som släktforskare an-

vänder för att söka eller sprida information till sin släktforskning.  Även om fokus 

ligger på de onlinetjänster som är avsedda att vara till hjälp för släktforskare, så 

tar jag ibland även upp onlinetjänster vars syfte inte i första hand är att underlätta 
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för släktforskares informationssökande. Dessa kommer dock enbart att diskuteras 

i den utsträckning som de påverkat släktforskarnas informationsbeteende. Om det 

till exempel visar sig att möjligheten att använda e-post har inneburit att släktfors-

kare i högre grad frågar utländska kollegor om hjälp med sin släktforskning, så är 

ju detta ett exempel på en onlinetjänst som har använts för släktforskning och som 

påverkat släktforskares informationsbeteende. Därmed blir den också intressant 

för uppsatsen. 

Med släktforskares informationsbeteende avses i den här uppsatsen det bete-

ende som släktforskare uppvisar vid sökande efter information till sin släktforsk-

ning. I begreppet ingår också målet som släktforskaren har med sitt sökande, samt 

vilken kontext detta sökande sker i. Begreppet informationsbeteende handlar om 

sökande efter information, men oupplösligt förknippat med detta sökande är spri-

dandet av information. Detta tas därför också i viss mån upp i uppsatsen. (I teori-

avsnittet behandlas begreppet ”informationsbeteende” utförligare.)  

Informationsresurser används i den här uppsatsen som ett samlingsbegrepp 

för de verktyg som släktforskarna kan använda för att söka information. Begrep-

pet kan avse olika typer av handlingar (kyrkböcker, mantalslängder etc.), olika 

former av handlingar (digitala, på papper, på mikrofilm etc.), olika platser där 

information kan hittas (arkiv, onlinetjänster etc.) och olika verktyg för att söka 

handlingar eller uppgifter ur handlingar (arkivförteckningar, databaser på CD 

etc.) En onlinetjänst för släktforskning är alltså ett exempel på en informations-

resurs, liksom husförhörslängden som kan nås genom denna tjänst. Uttrycket har 

hämtats från Paul Darby och Paul Clough, som talar om ”information resources” i 

sin text.1 Deras användande av begreppet skiljer sig dock från mitt på så vis att när 

de skriver om olika informationsresurser tycks de avse olika typer av handlingar, 

oavsett medium. Som begreppet används i denna uppsats kan man dock sägas ha 

använt en annan informationsresurs, om man använder sig av en fotograferad 

handling på Arkiv Digital, jämfört med om man letar upp samma handling i origi-

nal på Landsarkivet. I uppsatsen kommer det i vilket fall, på varje ställe där sådant 

diskuteras, att framgå om det är användandet av typer av handlingar eller använ-

dandet av former av handlingar som avses. 

 

                                                
1 Darby, P. & Clough, P. (2013), “Investigating the information-seeking behavior of genealogists and family 

historians”, t.ex. s.81–82. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer släktforskningsarbetet att presenteras, tillsammans med en 

kort historik över svensk släktforskning. Vidare kommer olika onlinetjänster att 

beskrivas. Även vissa andra fenomen av betydelse för uppsatsen kommer att be-

skrivas kortfattat – nämligen sekretesslagstiftningens och personuppgiftslagens 

betydelse för släktforskningen, samt lite om databaser på CD-skiva för släktforsk-

ning. Till redogörelsen för släktforskningens historia har jag använt mig av Len-

nart Börnfors bok Anor i folkupplaga: släktforskning som folkrörelse (2001), som 

är en historisk studie av hur och varför släktforskningen blev en folkrörelse i Sve-

rige. Som allmän introduktion till släktforskningen som praktik har Per Clemens-

sons och Kjell Anderssons handbok i släktforskning, Släktforska steg för steg 

(2008), använts. I beskrivningen av onlinetjänsterna har jag främst använt mig av 

onlinetjänsternas webbplatser. 

Om släktforskning 

En kort historik över svensk släktforskning 

Föregångsmannen inom modern svensk släktforskning anses vara Gabriel Anrep, 

som på 1800-talet gav ut de första årgångarna av adelskalendern, samt den första 

tryckta upplagan av Riddarhusets ättartavlor. Under 1800-talet ökade intresset för 

adelsgenealogi. Detta kan inte minst ses mot bakgrund av adelsståndets avskaf-

fande 1865. Adeln gick därmed från att vara ett lagfäst eget stånd, till att bli en 

aristokratisk överklass som försökte avgränsa sig på annat sätt. Förfäderna spelade 

en viktig roll för denna överklass. Även för den framträngande högre borgarklas-

sen blev det viktigt att befästa sin identitet genom släktnamn, anor och stamträd, 

och på det viset distansera sig från bondeklassen. Gabriel Anrep lade även grun-

den för den borgerliga släktforskningen, genom sitt arbete ”Svenska slägtboken”, 

som utkom i tre band 1871-1882. Både adelsgenealogin och den borgerliga släkt-

forskningen utfördes i regel av experter och inriktade sig oftast på framstående 
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släkter. Det var först på 1900-talet som släktforskning inriktad på allmogesläkter 

började förekomma. 2 

Även om många under första halvan av 1900-talet anlitade yrkesforskare för 

att utföra arbetet, fanns det redan då en hel del amatörer bland släktforskarna. Det 

är dock först i slutet av 60-talet som amatörernas släktforskning har blivit så om-

fattande att man kan börja tala om en folkrörelse.3 Börnfors försöker besvara frå-

gan om varför släktforskningen fick sin karaktär av folkrörelse just då. Han slår 

fast att släktforskningens tillväxt vid denna tid inte är specifik för just Sverige, 

utan tycks vara en internationell tendens. En tänkbar förklaring till det framväx-

ande intresset för släktforskning kring 1970, kan vara det moderna projektets in-

tresse för framåtskridande – genom släktforskningen kunde framsteg dokumente-

ras och relateras till tidigare generationers förhållanden. Han pekar också på att 

intresset för livet i lokalsamhällen låg i tiden. Historieforskningen började till ex-

empel allt mer intressera sig för lokalhistoria, vilket kan kopplas till släktforsk-

ningens intresse för bygden där anfäderna bott. Under ”det gröna 70-talet” upp-

värderades också det gamla bondesamhällets kvaliteter hos allmänheten. Släkt-

forskningen underlättades dessutom genom bibliotekens utlåning av mikrofilmer, 

samt genom tillkomsten av studiecirklar, handböcker och vägledningar. Ibland 

hävdas det att nya tekniska möjligheter var orsaken till släktforskningens kraftiga 

tillväxt i början av 70-talet, men som Börnfors skriver, så förutsätter ju detta ett 

redan latent släktforskarintresse.4 Gällande ämnet för denna uppsats, är det intres-

sant att notera att tekniken åtminstone haft ett visst finger med i spelet, när det 

gäller släktforskningens växande popularitet, även om detta enligt Börnfors förut-

sätter att där redan finns ett intresse. Det kan vara värt att här kortfattat behandla 

hur tekniken under 1900-talet vid olika tillfällen har förändrat släktforskningen. 

Mormonkyrkan genomförde mellan 1948 och 1963 mikrofilmningen av de 

svenska kyrkböckerna. Syftet var religiöst. Mormonerna är nämligen måna om att 

döpa även sina förfäder, för att dessa ska komma in i Guds rike. Som gentjänst för 

att man fick tillåtelse att filma det svenska arkivmaterialet, överlämnade man en 

fullständig uppsättning av de svenska filmerna till Riksarkivet, som i sin tur för-

såg länsbiblioteken med filmkopior. Mikrofilmtekniken var en betydande teknisk 

landvinning, eftersom den tillät släktforskarna att arbeta på biblioteket, eller till 

och med i hemmet om man såg till att köpa egna kopior eller lånade hem dem från 

biblioteket. Rullfilmerna var dock opraktiska på många sätt: de var dyra att posta 

och man var tvungen att beställa hem hela rullar, även om bara ett litet avsnitt var 

av intresse. Därför var övergången till filmkort (eller mikrofiche) betydande. På 

dessa lagrades, med början år 1984, mikrobilder av hela kyrkobokssidor, som 

släktforskare sedan kunde beställa hem eller köpa. I sin läsapparat kunde sedan 

                                                
2 Börnfors, L. (2001) Anor i folkupplaga: släktforskning som folkrörelse, s. 11–12.  
3 Börnfors, L. (2001) Anor i folkupplaga: släktforskning som folkrörelse, s. 16–18.  
4 Börnfors, L. (2001) Anor i folkupplaga: släktforskning som folkrörelse, s. 85–90.  
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släktforskaren snabbt hitta fram till den uppgift hon eller han ville åt. Det blev 

därigenom betydligt enklare och billigare att utföra släktforskning i hemmet. Vi-

dare hejdades förslitningen av originalböckerna, eftersom forskarna på landsarki-

ven kom att ersätta dessa med mikrokorten.5 Vad gäller senare decenniers utveck-

ling, så är naturligtvis persondatorn ytterligare ett exempel på hur ny teknik kan 

vara till hjälp för släktforskarna. Clemensson och Andersson skriver om hur da-

torn har underlättat för ordnandet och bearbetandet av det insamlade materialet. 

Den gör det enkelt att lägga till nya uppgifter, korrigera fel och dela med sig av 

forskningsresultat till andra forskare. Man kan också via datorn göra stora person- 

och ortregister. Vanliga datorprogram för släktforskning (åtminstone år 2008, då 

deras bok skrevs) är Disgen och Holger. I dessa program kan även skannade bil-

der, rörliga bilder och ljudinspelningar läggas in. De kan också, på grundval av 

uppgifter som förts in, automatiskt skapa antavlor och andra sammanställningar.6 

När det gäller datorns betydelse för släktforskningen bör Föreningen DIS, Dator-

hjälp i släktforskningen, nämnas. Föreningen bildades 1980 och tillhandahåller 

släktforskar- och datorstöd till sina medlemmar. De utvecklar bland annat pro-

grammet Disgen, samt bygger upp databasen Disbyt. Föreningen har, genom sina 

åtta regionföreningar, verksamhet över hela Sverige.7  

Den tekniska utveckling som är mest relevant för denna uppsats är så klart in-

formationstekniken. Denna har revolutionerat släktforskningen på flera sätt. Käll-

material har blivit tillgängligt via Internet, arkiv och deras innehåll kan sökas via 

databaser, sökmotorer kan användas för att leta efter uppgifter, och släktforskare 

kan få service och hjälp genom olika webbplatser.8 Sammantaget tycks det stå 

klart att ny teknik, om det så rör sig om mikrofilm, mikrofiche, datorer eller in-

formationsteknik, flera gånger har påverkat släktforskarnas informationsbeteende.  

Släktforskningsarbetet 

Clemensson och Andersson skriver att det inte någonstans finns så goda förutsätt-

ningar för att ta reda på sin personliga historia som i Sverige. Det finns ett antal 

olika förklaringar till detta. En förklaring är den lutherska svenska kyrkans och 

prästernas starka ställning. Kraven på kunskaper i kyrkans lära ledde till ett kon-

trollsystem, som innebar att präster förde husförhörslängder för att hålla reda på 

sina församlingsbors kristendomskunskaper. Det är dessa husförhörslängder som 

utgör den centrala delen av den detaljerade kyrkobokföring som finns ända sedan 

1680. En annan förklaring är den svenska byråkratin, som allt sedan Gustav Vasas 

dagar varit ”flitig med att upprätta register, förteckningar och rullor”.9 Att Sverige 

                                                
5 Börnfors, L. (2001) Anor i folkupplaga: släktforskning som folkrörelse, s. 33–34. 
6 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s.128–130.  
7 DIS webbplats > Föreningen. 
8 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s.19–20. 
9 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s.6. 
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inte varit i krig på snart 200 år har också haft stor betydelse för att vi idag har ett 

så fullständigt arkivmaterial. Avslutningsvis ska också nämnas att amatörforskare 

i Sverige, genom offentlighetsprincipen, har fri tillgång till de allmänna arkiven.10 

Släktforskarens huvudsakliga källmaterial är folkbokföringen. Grunden för vår 

heltäckande folkbokföring lades i och med kyrkolagen 1686. Ända fram till 1 juli 

1991 skötte sedan kyrkan folkbokföringen. Därefter tog Skatteverket över. Kom-

pletteringar för åren före 1686 och ofta också en bit in på 1700-talet görs med 

hjälp av den världsliga maktens skattelängder – mantalslängder och jordeböcker. 

Annat intressant material kan hittas i domstolarnas arkiv (domböcker och boupp-

teckningar). Emigranthandlingar som passagerarlistor och passjournaler kan 

också vara av intresse för många släktforskare. Vidare är soldatrullor, sjömansrul-

lor och fångförteckningar exempel på sådant material som kan ge en fördjupad 

bild av släkten.11 

Landsarkiven förvarar det mesta av det forskningsmaterial som är intressant 

för släktforskaren. Här finns arkiv från de lokala och regionala civila statliga 

myndigheterna, det vill säga: församlingarnas arkiv, med husförhörslängder och 

annan kyrkbokföring; statliga lokala arkiv, exempelvis kronofogdars och härads-

skrivares; lokala domstolsarkiv; länsstyrelsernas material, med bland annat man-

talslängder och jordeböcker; samt mängder av andra arkiv av potentiellt intresse 

för släktforskaren. På Riksarkivet finns material från regeringen, riksdagen och 

kungamakten, samt centrala civila förvaltningar – av intresse för släktforskaren är 

bland annat de mantals-, skatte- och taxeringslängder, samt jordeböcker, som 

sänts in i dubblett från alla delar av Sverige. Vidare finns här också befolknings-

statistiskt material från Statistiska Centralbyrån med avskrifter av kyrkbokföring-

en från åren 1860-1949. På Krigsarkivet, numer införlivat med Riksarkivet, finns 

alla militära förvaltningars arkiv.12 

Kyrkoarkiven är släktforskningens allra värdefullaste källmaterial. Clemens-

son och Andersson föreslår ett tillvägagångssätt att arbeta med de kyrkliga arki-

ven. Familjen man har börjat med bör kartläggas ordentligt innan man går vidare 

till nästa generation. Husförhörslängder ger en samlad överblick över hushållens 

utseende. I dessa kan föräldrars födelsedata, flyttningar, vigsel, barnafödslar och 

dödsfall klarläggas. Dessa uppgifter bör kontrolleras i födelse- vigsel- och död-

böckerna (de så kallade ministerialböckerna). Efter att man gjort detta, går man 

vidare med mannens eller hustruns föräldrar. Clemensson och Andersson under-

stryker att man inte bör arbeta med två linjer på en gång. Istället bör en linje i ta-

get klarläggas. När det börjar ”kärva” med den linje man håller på med, kan man 

övergå till nästa. Efter en grundläggande kartläggning av de olika linjerna kan 

                                                
10 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 6. 
11 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 13. 
12 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 14–15. 
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man återgå till problematiska linjer för ”mer detaljerat detektivarbete”.13 Detta 

sökande bakåt i tiden, beskrivs av författarna som ett kryssande mellan födelse- 

och dopböcker och husförhörslängder.14 Husförhörslängder är allmänt förekom-

mande från och med andra halvan av 1700-talet. De ersattes av församlingsböck-

erna 1894. Födelse- och dopböcker, dödböcker och lysnings- och vigselböcker 

finns allmänt ända från 1688 (ursprungligen fördes emellertid sådana anteckning-

ar i en gemensam bok: kyrkboken).15  

Clemensson och Andersson nämner flera olika sätt som släktforskaren kan 

forska i kyrkböcker före 1895. Dels kan man teckna abonnemang hos Genline, 

Arkiv Digital eller SVAR (mer om detta längre fram), för att läsa kyrkböckerna i 

digital form. Man kan också studera mikrokort eller mikrofilm, som tidigare var 

den dominerande metoden för att forska i kyrkböcker. Sådana finns på många 

bibliotek, arkiv och släktforskarcentrum. Vidare nämner författarna mormonernas 

släktforskarcentrum som finns på flera håll i landet. Originalböckerna finns numer 

på landsarkiven, men dessa tillåts man i regel inte att arbeta med. Detta på grund 

av att böckerna riskerar att slitas ut.16 

Som ersättning eller komplement till den kyrkliga bokföringen kan man an-

vända sig av länsstyrelsens eller häradsskrivarnas handlingar – bland annat skatte-

längder (exempelvis jordeböcker och mantalslängder) och de militära rullorna 

(exempelvis generalmönsterrullorna). Eftersom dessa inte varit avsedda att vara 

register över befolkningen, är dock de personhistoriska uppgifter som finns däri 

betydligt mer knapphändiga än kyrkbokföringens.17 Vill man hitta uppgifter om 

emigranter kan man söka i de emigrantlistor som upprättats för Göteborg och 

andra svenska hamnar över de som utvandrade mellan 1869 och 1950-talet, samt i 

immigrationshamnens (för USA oftast New York) passagerarlistor. 18 Clemensson 

och Andersson påtalar också att släktforskning är mer än bara anor, och att man 

kan fördjupa sig i sin forskning genom att ta reda på uppgifter om ens ättlingars 

omgivning och den allmänna historiska situation de levde i.19 

Kartläggningen av ens rötter (anor) görs i en antavla, medan kartläggningen 

av en släkts olika grenar (ättlingar) görs i en stamtavla (två begrepp som ibland 

blandas ihop.) 20 De uppgifter man fått fram om enskilda personer sammanställs 

på en ansedel.21 Författarna understryker vikten av att ha god ordning i sin forsk-

                                                
13 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 26–27.  
14 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 40. 
15 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, se s. 37 om husförhörslängder och för-

samlingsböcker, s. 35 om födelse- och dopböcker, s. 47 om dödböcker och s. 54 om lysnings- och vigsel-

böcker. 
16 Clemensson, P. & Andersson, K. (2009) Börja släktforska, s. 100–102.  
17 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 108. 
18 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 120–122.  
19 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 130. 
20 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 12. 
21 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 126. 
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ning och att alltid ange källan för sina uppgifter, så att dessa sedan kan kontrolle-

ras.22  

Hur långt tillbaka i tiden kan man komma? Clemensson och Andersson skri-

ver att man generellt kan få fram uppgifter kring personer födda vid slutet av 

1600-talet, men att dessa kan vara ofullständiga och osäkra. Före 1685-86 är det, 

med undantag för vissa stift och enstaka församlingar, ovanligt med kyrkböcker.23 

När det tagit stopp i kyrkarkiven kan man söka vidare i mantalslängder, jorde-

böcker och bouppteckningar. I normala fall, när man tvingas ge upp, har man 

namn på personer födda vid mitten av 1600-talet. I undantagsfall går det att kom-

ma ännu längre än så.24 

Databaser på CD och DVD som verktyg för släktforskning 

En mycket värdefull resurs för släktforskarna, som i många fall inte finns online, 

är de databaser med uppgifter om olika personer som finns att köpa på CD och 

DVD. Eftersom dessa databaser kommer att omnämnas längre fram i uppsatsen är 

det värt att här behandla några av de viktigaste. 

Sveriges Befolkning 1990 är en databas med basfakta om de 8,6 miljoner 

människor som var skrivna i Sverige i november 1990. Uppgifterna är hämtade 

från Skatteverkets mantalslängd för 1991.25 Den kan köpas på dvd på Riksarkivets 

webbutik, där man också kan hitta de liknande databaserna Sveriges Befolkning 

1980 och Sveriges Befolkning 1970. CD-skivor finns också med Sveriges befolk-

ning 1880, 1890 och 1900. Dessa går emellertid också att nå via ett abonnemang 

på SVAR. (Se nedan, under rubriken ”Andra informationsresurser på Internet”.) 

En annan för släktforskare mycket användbar databas är Sveriges Dödbok 

1901-2009, som är den femte versionen av Sveriges dödbok. Här finns samtliga 

avlidna från åren 1947 till 2009, och 70 procent av de som dött under perioden 

1901-1946. Totalt finns 7,5 miljoner poster på DVD-skivan, som går att köpa via 

Riksarkivets webbutik.26 

Givetvis finns också en mängd andra värdefulla cd- och DVD-skivor med da-

tabaser av intresse för släktforskaren. Bland det som kan hittas på Riksarkivets 

webbutik finns exempelvis skivor med databaser om smeder, valloner, sjömän och 

emigranter. På skivan Begravda i Sverige 2, som tagits fram av Sveriges Släkt-

forskarförbund tillsammans med Sveriges kyrkogårdsförvaltningar kan man hitta 

runt 6,4 miljoner begravda på cirka 3000 svenska kyrkogårdar.27 Anledningen till 

att inte alla dessa intressanta databaser kan hittas på nätet, exempelvis via SVAR:s 

                                                
22 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 128. 
23 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 60–61.  
24 Clemensson, P. & Andersson, K. (2008), Släktforska steg för steg, s. 69. 
25 Riksarkivets webbplats > Handla och beställ > Till webbutiken > Cd, dvd > Sveriges Befolkning 1990. 
26 Riksarkivets webbplats > Handla och beställ > Till webbutiken > Cd, dvd > Sveriges Dödbok 1901–2009. 
27 Riksarkivets webbplats > Handla och beställ > Till webbutiken > Cd, dvd > Begravda i Sverige 2. 
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e-tjänst, har att göra med personuppgiftslagen, som kommer behandlas i nästa 

avsnitt. 

Sekretesslagstiftning och personuppgiftslagen 

Släktforskning, inte minst släktforskning online, påverkas på olika sätt av sekre-

tesslagstiftning och personuppgiftslagen. Detta behandlas i uppsatsens undersök-

ningsavsnitt under rubriken ”Sekretesslagstiftning och personuppgiftslagens på-

verkan på släktforskning via onlinetjänster”. Det är dock värt att redan här ta upp 

denna lagstiftning och hur den påverkar släktforskningen.  

Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att deras integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter (1§). Med ”personuppgifter” avses i 

lagen all slags information ”som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet”. Med ”personuppgiftsansvarig” avses den ”som ensam eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av 

personuppgifter” (3§). Lagen gäller för ”sådan behandling av personuppgifter som 

helt eller delvis är automatiserad” men också ”för annan behandling av person-

uppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad sam-

ling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning en-

ligt särskilda kriterier” (5§). Den gäller inte för ”sådan behandling av personupp-

gifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur” 

(6§). Förhållandet till offentlighetsprincipen anges i 8§: ”Bestämmelserna i denna 

lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldig-

het enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter.” Det vill 

säga: myndigheterna ska lämna ut allmänna handlingar som är offentliga, oavsett 

personuppgiftslagen. I samma paragraf står också: ”Bestämmelserna hindrar inte 

heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkiv-

material tas om hand av en arkivmyndighet.” 

På vilket sätt inskränks då behandlingen av personuppgifter? I 9§ anges de 

grundläggande kraven på behandling av personuppgifter. Bland annat står det i 

denna paragraf att den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter bara 

samlas in ”för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål”, att de ”inte 

behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna 

samlades in” och att inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvän-

digt, eller under längre tid än vad som är nödvändigt, med hänsyn till ändamålen 

med behandlingen. I 10§ anges att behandling av personuppgifter är tillåten enbart 

om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behand-

lingen är nödvändig för att exempelvis ett avtal med den registrerade ska kunna 

fullgöras eller för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig 

skyldighet. Behandling av personuppgifter är också tillåten om den är nödvändig 

för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, en arbetsuppgift av 

allmänt intresse ska kunna utföras, den personuppgiftsansvarige ska kunna utföra 
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en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller för att ett ändamål som 

rör ”ett berättigat intresse” hos den personuppgiftsansvarige ska kunna tillgodoses 

(om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränk-

ning av den personliga integriteten). I 13§ står att det är förbjudet att behandla 

personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung (med vissa undantag som 

anges i 15-19§§). 

Bestämmelserna i 9, 10 och 13§§ ska dock bara tillämpas på behandling av 

personuppgifter som ”ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personupp-

gifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller samman-

ställning av personuppgifter” (5a§). Det är värt att lägga märke till att ovanstående 

bestämmelser alltså gäller personuppgifter om nu levande personer, som behand-

las i databaser (dvs. strukturerat och med möjlighet till enkla sökningar och sam-

manställningar) och inte för privat bruk. De hindrar inte heller att ett arkiv lämnar 

ut allmänna handlingar som är offentliga.28 Personuppgifter kan alltså begäras 

fram ur arkiv, även om de på grund av lagen inte kan nås via onlinetjänster. Med 

hänsyn till personuppgiftslagen, så har Riksarkivet beslutat att inte lägga ut folk-

bokföringsmaterial på nätet för de senaste 100 åren.29 Men det har som sagt inte 

hindrat dem från att sälja skivor med samma material. 

Personuppgiftslagen begränsar också vad släktforskare själva kan publicera på 

nätet. Om en släktforskare publicerar en strukturerad databas med personuppgifter 

på nätet, så anses dessa personuppgifter inte längre användas för enbart privat 

bruk. Datainspektionen har också gjort bedömningen att uppgifter som publiceras 

öppet på en webbplats för släktforskning inte ska omfattas av det undantag som 

gäller för personuppgifter publicerade för journalistiska ändamål.30 

Det finns även sekretesslagstiftning som påverkar släktforskningen. I Offent-

lighets- och sekretesslagen 22 kap. 1§, står att sekretess gäller för uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden i verksamhet som avser ”folkbokföring eller an-

nan liknande registrering av befolkningen”, om ”det av särskild anledning kan 

antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 

röjs”. Denna sekretess ska, för uppgift i allmän handling, gälla i högst 70 år. Sek-

retessen gäller alltså enbart om det av särskild anledning kan antas att den enskil-

de eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. En släktforskare 

har alltså god chans att få ut en uppgift av detta slag, men en sekretessprövning 

måste ändå göras på uppgiften om den är yngre än 70 år och därför kan den inte 

publiceras online. Lagen innehåller även flera andra sekretessbestämmelser som 

skyddar uppgifter om enskilda. 

                                                
28 Personuppgifter kan dock sekretessbeläggas om det verkar finnas risk för att de skulle komma att behandlas 

i strid mot personuppgiftslagen. Så här står det i Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap. 7§: ”Sekretess 

gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid 

med personuppgiftslagen (1998:204).” 
29 Clemensson, P. & Andersson, K. (2009), Börja släktforska, s. 63. 
30 Datainspektionen (2010) ”Det här säger lagen om din släktforskning”. 
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Onlinetjänster för släktforskning 

Jag har som sagt haft en förhållandevis vid syn på vad som utgör en onlinetjänst 

för släktforskning, och med detta begrepp avsett alla de tjänster på Internet som 

släktforskare använder för att söka eller sprida information till sin släktforskning.  

I detta avsnitt kommer ett antal onlinetjänster som är till hjälp för släktforskaren 

att presenteras. 

Skannade och digitalfotograferade källor på Internet 

SVAR, Digitala forskarsalen 

Digitala forskarsalen förvaltas av Svensk arkivinformation (SVAR). SVAR är en 

avdelning i Riksarkivet vars uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial, bland 

annat genom digitalisering och ”tjänster för elektronisk tillgång”. I Digitala fors-

karsalen finns ”Sveriges största digitala arkivsamling”, innehållande bland annat 

kyrkböcker, fastighetsböcker och kartor – sammanlagt ca 73 miljoner publika 

bilder. Utöver bilderna finns också sökbara register och databaser (med ca 25 mil-

joner poster). Den mest använda är ”Folkräkningen, Sveriges befolkning”, som 

innehåller ca 18 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860-

1910. För att få tillgång till Digitala forskarsalens bilder och databaser, tecknar 

man abonnemang på SVAR:s e-tjänst.31 Ett abonnemang på SVAR:s e-tjänst kos-

tar för närvarande 995 kr för ett år.32 Bland annat finns alla kyrkoarkiv från tiden 

före 1895 publicerat och 2014 beräknar man att alla kyrkoarkiv efter 1895 (och 

fram till den tidsgräns som sätts av PUL och sekretessregler) ska vara publicera-

de.33 

Genline och Ancestry.se 

Företaget Genline AB har digitaliserat de svenska kyrkböckerna från 1600-talet 

fram till 1941. Totalt finns cirka 20,5 miljoner bilder på svenska kyrkböcker i det 

digitala bildarkivet.34 Till största delen består detta arkiv av inskannad mikrofilm, 

huvudsakligen de så kallade ”mormonfilmerna”.35  Ett halvårsabonnemang på 

Genlines bildarkiv kostar för närvarande 649 kronor.36 Sedan 2010 är man upp-

köpta av Ancestry.com Inc., som är världens största kommersiella internetbasera-

de släktforskningsföretag. År 2007 startades en svenskspråkig version av Ancestry 

– Ancestry.se.37 Via Ancestrys Sverige-abonnemang får man idag tillgång till före-

                                                
31 Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst > Om söktjänsten > Digitala forskarsalen. 
32 Riksarkivets webbplats > Handla och beställ > Webbutiken > Abonnemang. 
33 Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst > SVAR, Digitala forskarsalen > Specialsök > Kyrkoarkiv. 
34 Genlines webbplats > Om Genline. 
35Genlines webbplats > Genlines bildarkiv. 
36 Genlines webbplats > Produkter > Abonnemang. 
37 Wiki-Rötter, sökord: Ancestry [2014-05-03]. 
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tagets svenska samlingar, samt uppgifter i amerikanska folkräkningar och andra 

dokument om personer som är födda i Sverige, för 995 kronor per år.38 På Ance-

stry kan man bland annat också hitta namnindexerade födelseuppgifter för över 

10.7 miljoner födslar mellan åren 1880-1941. Själva indexet är gratis, men inte 

den inskannade bilden som ligger till grund.39 

Arkiv Digital online 

Medan SVAR och Genline digitaliserade den mikrofilmning som mormonerna 

utförde för 60-40 år sedan, så beslöt sig släktforskningsföretaget Arkiv Digital för 

att nyfotografera det unika källmaterialet i färg. Vintern 2011 blev Sveriges kyr-

koböcker fram till 1894 klara. Man har sedan dess fortsatt att fotografera andra 

handlingar, såsom mantalslängder, domböcker och bouppteckningar. Man har 

kommit olika långt vid de olika arkiven. Därför skiljer det sig åt vilket material 

som finns från olika delar av landet. 40  För närvarande har man över 48 miljoner 

digitala färgbilder i sitt bildarkiv. Genom att abonnera på internettjänsten Arkiv 

Digital online, får man tillgång till detta bildarkiv. Ett abonnemang för ett helt år 

kostar 1295 kr (1145 kr för medlemmar i Sveriges släktforskarförbund och DIS).41  

FamilySearch.org 

FamilySearch är världens största släktforskarorganisation, grundad 1894. Den 

drivs av mormonkyrkan.42 På organisationens webbplats är det bland annat möjligt 

att söka i miljontals handlingar från hela världen. 

Andra informationsresurser på Internet 

Databaser 

Förutom de skannade och digitalt fotograferade källorna finns också diverse data-

baser tillgängliga online. SVAR tillhandahåller exempelvis folkräkningar från alla 

Sveriges län, från 1880, 1890 och 1900. (Man håller för närvarande på att registre-

ra folkräkningarna från 1910.) Dessa kan nås via SVAR:s e-tjänst. Det finns även 

folkräkningar från senare år tillgängliga på CD-skivor, som dock stoppas av per-

sonuppgiftslagen från att publiceras online.43 Vidare kan nämnas databaser över 

särskilda yrken. Ett exempel är databasen över sjömanshus, som tillhandahålls av 

                                                
38 Ancestrys svenska webbplats > Prenumerera. 
39Ancestrys svenska webbplats > Kunskapscentrum > Våra samlingar > Läs mer > Namnindexerade födelseuppgifter. 
40 ArkivDigitals webbplats > Varför Arkiv Digital? 
41 Arkiv Digitals webbplats > Arkiv Digital online. 
42 FamilySearchs webbplats > About. 
43 Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst > SVAR, Digitala forskarsalen > Specialsök > Folkräk-

ningar (Sveriges befolkning). 
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SVAR.44 Ett annat är Centrala Soldatregistret, där föreningar och privatpersoner 

ideellt arbetar med att registrera Yngre indelningsverkets soldater, antagna mellan 

åren 1682-1901. Databasen publiceras via Linköpings universitets webbplats.45 

Man kan här också nämna NAD, Nationell Arkivdatabas, som är en databas som 

tillhandahåller register över arkivbildare (med arkivhänvisningar) och arkivinsti-

tutioner. NAD är tillgängligt via nätet och här kan man hitta arkivförteckningar 

från Riksarkivets arkivinstitutioner.46 

DISBYT 

DISBYT är en databas uppbyggd av medlemmar i föreningen DIS (Datorhjälp i 

Släktforskningen), som skickat in utdrag från sina släktforskarprogram, med upp-

gifter om namn, församling och årtal för händelser som född, gift eller död. För 

närvarande består databasen av 30,9 miljoner poster. Det är möjligt att söka i da-

tabasen även utan att vara medlem i DIS, men som medlem får man också reda på 

vilka som skickat in uppgifterna och har man själv skickat in material får man 

även möjlighet att ”klättra i släktträden”. Även DISBYT har en hundraårsgräns för 

personuppgifter. Skickar man in uppgifter får man en lista på släktforskare som 

forskar på samma personer som en själv. Förutom att söka efter förfäder på data-

basen, kan man alltså också knyta kontakter och byta uppgifter med andra släkt-

forskare som forskar på samma personer.47 

Anbytarforum 

Information kan också sökas via forum på nätet. Anbytarforum är ett diskussions-

forum för släktforskare som kan nås via Sveriges Släktforskarförbunds nätportal 

Rötter. Här kan man till exempel få hjälp av andra släktforskare med att läsa be-

svärlig handstil, identifiera fotografier eller med andra problem som man kan stöta 

på under sin släktforskning. Det är helt gratis både att läsa och skriva inlägg på 

forumet, men för det sistnämnda krävs ett användarkonto.48 Enligt Wiki-Rötter, 

Sveriges Släktforskarförbunds wiki för släktforskare, startade forumet 1998.49 

Birthday.se och Ratsit 

På Birthday.se är det möjligt att via en enkel sökning få tag i personuppgifter som 

namn, födelsedatum och adress på folkbokförda svenskar.50 Ratsit är en databas 

där liknande personuppgifter kan hittas om 8 miljoner privatpersoner och 2,2 mil-

                                                
44 Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst > SVAR, Digitala forskarsalen > Specialsök > Sjömanshus 

(sjöfolk). 
45 Centrala Soldatregistret => Sök i Soldatregistret. 
46 Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst > Nationell Arkivdatabas. 
47 DISBYT => Allmänt. 
48 Sveriges Släktforskarförbunds webbplats (Rötter) > Anbytarforum. 
49 Wiki-Rötter, sökord: Anbytarforum [2014-05-03]. 
50 Birthday.se. 
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joner företag.51 Båda sidornas sökfunktioner är gratis att använda och mycket an-

vändbara för den som vill hitta information om nutida släktingar. Birthday.se och 

Ratsit omfattas inte av personuppgiftslagen, då de har blivit beviljade utgivnings-

bevis av Myndigheten för radio och TV.52 

Bygga släktträd på nätet 

En annan onlinetjänst för släktforskare som flera företag erbjuder är registrering 

och visning av sin egen släktforskning, i form av exempelvis antavlor och släktda-

tabaser.53 På Sveriges Släktforskarförbunds webbplats rekommenderar man dock 

att släktträdet byggs någon annanstans än på Internet. En anledning är att aktörer-

na som erbjuder dessa tjänster i vissa fall kan behålla rätten till släktträden, enligt 

de användarvillkor som gäller, även efter att man slutat använda tjänsten. Uppgif-

terna kan då användas till att hjälpa andra nybörjare, vilket dessvärre kan innebära 

att felaktiga uppgifter sprids vidare. Man understryker att det inte finns någon 

garanti för att de tips som erbjuds på personer som skulle kunna passa in i ens 

släktträd, skulle bygga på seriös och tillförlitlig forskning.54 

                                                
51 Ratsits webbplats > Om Ratsit. 
52 Datainspektionens webbplats > Hem > Frågor & svar > Personuppgiftslagen > Frågor och svar om webb-

platser med utgivningsbevis. 
53 Sveriges Släktforskarförbunds webbplats (Rötter) > Kom igång > Redskap. 
54 Sveriges Släktforskarförbunds webbplats (Rötter) > Kom igång > Forska via Internet. 
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Tidigare forskning 

Det finns tidigare studier som har undersökt liknande frågor som de som ligger till 

grund för denna uppsats. I detta avsnitt ska jag gå igenom vad några av dessa stu-

dier har att säga, som kan vara av intresse för min undersökning. Som teoretisk 

bas för mitt arbete kommer jag att använda en konceptuell modell framtagen av 

Paul Darby och Paul Clough, och bland de forskningsresultat som är mest intres-

santa för min undersökning finns naturligtvis dessa författares egna upptäckter, 

som knyter an till den modell de skapat. Dessa resultat presenteras dock inte här, 

utan i teoriavsnittet i anslutning till att deras modell beskrivs. 

 I Sverige tycks det inte finnas särskilt mycket akademisk forskning om släkt-

forskares användande av onlinetjänster, och knappt om släktforskning över huvud 

taget. I Börnfors bok, som tidigare refererats i bakgrundsavsnittet, undersöks vis-

serligen släktforskningen ur olika aspekter, men den har inte mycket att säga om 

deras informationsbeteende eller deras användande av onlinetjänster. 

Hur har användningen av Internet påverkat släktforskningen? 

Kylie H. Veale skriver om hur släktforskare använder Internet och vilka konse-

kvenserna har blivit av släktforskningens utveckling till en Internet-baserad akti-

vitet.55 Enligt Veale passar släktforskningen för Internet, eftersom Internet under-

lättar de sociala och metodologiska aspekterna av släktforskning. Internet möjlig-

gör centraliserade och globalt tillgängliga förvaringsplatser för information, och 

tar på det viset bort många begränsningar rörande tid och pengar, som uppstod när 

man var tvungen att resa till avlägsna förvaringsplatser för information. Idag har 

släktforskare tillgång till dokument från hela världen. Nätets interaktiva natur un-

derlättar också för en hobby som till stor del handlar om att dela med sig. Mejl 

och chatt ersätter tidigare former av genealogisk korrespondens. Internet har blivit 

det medium som föredras vid publicering av forskningsresultat, tack vare att det är 

enkelt både att publicera och kontinuerligt uppdatera via nätet. Släktforskare från 

hela världen delar både familjehistoria, forskningsfrågor och upptäckter via nätet, 

samt laddar upp familjefotografier och genealogier. Internet möjliggör också för 

                                                
55 Veale, K. (2004) “A doctoral study of the use of the internet for genealogy”. 
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globala samarbeten med exempelvis projekt för transkribering av handlingar, där 

flera individer kan bidra till förvaringsplatser av information online.56 Om man ska 

sammanfatta Veales tankar angående Internets påverkan på släktforskares infor-

mationsbeteende, så tycks det röra sig om två saker: för det första att släktforskare 

i mindre utsträckning behöver resa för att få tag på information, och för det andra 

att Internet underlättar för delandet av information mellan släktforskare världen 

över. 

 Men Internet kan också ha haft negativa konsekvenser för släktforskares in-

formationsbeteende. Genom Internet har det fenomen som Veale kallar för ”the 

quickie genealogist” vunnit i kraft, det vill säga släktforskare som går online och 

istället för att följa grundläggande genealogisk metodologi, kopierar andras arbete 

och återger det, med misstag och allt, som sitt eget. Dessa släktforskare blir inte 

tränade i de värderingar, färdigheter och metoder, som är grundläggande för gene-

alogin. Veale nämner hur grupper av släktforskare nu försöker bemöta hotet från 

falsk, missledande eller ogrundad genealogisk information på nätet. Veale påpe-

kar också att medan Internet underlättar för frivilligt delande av information, så 

underlättar det också för kommersialiseringen av dessa aktiviteter – något som går 

stick i stäv med släktforskningens tradition av voluntarism. Bland annat har det 

klagats på att fritt upplagda släktträd säljs på CD. Veale påpekar å andra sidan att, 

trots traditionen av voluntarism, har släktforskningen aldrig varit helt gratis: ut-

bildningsmaterial, resor, och medlemsavgifter i släktforskarsällskap har alltid kos-

tat pengar.57 

Forskning om relationen mellan användandet av onlinetjäns-

ter och besök på arkiv 

The Public Services Quality Group for archives and local studies (PSQG) gör re-

gelbundet statistiska undersökningar på besökare till brittiska arkiv. I 2012 års 

undersökning samlades omkring 9000 frågeformulär in från 128 olika arkiv. 56 

procent (av totalt 8 270 svarande) svarade ”ja” på frågan: ”Are you researching 

family history?” Man kan dock notera att denna siffra var hela 73 procent (av to-

talt 11 117 svarande) år 2007.58 (Jag har tyvärr inte kunnat hitta någon liknande 

statistik för svenska arkiv.) Dessa siffror tycks visa på att släktforskarna utgör en 

stor, men sjunkande, andel av de brittiska arkivbesökarna. 

En delvis annan bild ges i Christine Garetts masteravhandling Genealogical 

Research, Ancestry.com, and Archives (2010). I denna text undersöker Garett hur 

                                                
56 Veale, K. (2004) “A doctoral study of the use of the internet for genealogy”, s. 10. 
57 Veale, K. (2004) “A doctoral study of the use of the internet for genealogy”, s. 10–11. 
58 Public Services Quality Group of the National Council on Archives (2012), Survey of Visitors to UK Ar-

chives 2012 
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släktforskningsföretaget Ancestry.com har påverkat släktforskning och arkiv. Det-

ta genom en enkätundersökning på släktforskare på the Alabama Department of 

Archives and History (ADAH). Garetts resultat tyder på att Ancestry.com inte 

minskar släktforskarnas besök till arkiven, utan kanske tvärtom ökar dem. 

Det är värt att titta lite närmare på enkätsvaren i Garetts undersökning. Delta-

garna i Garetts undersökning var trettio till antalet. Nio av dem klassar hon som 

”veterans” vilket innebär att de släktforskat i mer än 20 år. Tre av dem klassas 

som ”experienced” vilket innebär att de har släktforskat mellan 11-20 år.59 Denna 

grupp av mer rutinerade släktforskare, framför allt veteranerna, är så klart av extra 

intresse för mig, eftersom de släktforskare som intervjuades till denna uppsats alla 

hade en lång erfarenhet av släktforskning bakom sig. På frågan om Ancestry hade 

påverkat deras användande av arkiv, svarade majoriteten av de intervjuade ja.60 På 

frågan om de går oftare eller mer sällan till arkiv som ett resultat av användandet 

av Ancestry, så svarade hela 16 av 20 svarande att de gick oftare till fysiska arkiv-

lokaler (däribland 7 av 8 svarande veteraner), och bara tre svarade att de gick mer 

sällan (och en av dessa angav att det var ett resultat av försämrade öppettider). 61 

På frågan om vilken som är den största fördelen med att använda Ancestry till 

släktforskning, så var de vanligast förekommande svaren, även för veteranerna, 

”convenience”, ”speed”, ”ease of use” och ”variety of records”.62 På frågan om 

vad som var den största fördelen med att gå till en fysisk lokal, så var de vanligast 

förekommande svaren ”variety of records”, ”assistance of archival staff” och ”ac-

cess of original records”. Det kan dock påpekas att i veterangruppen så förekom 

också svaret ”access to Records not online” ett par gånger, vilket inte förekom i 

de andra grupperna. Det vanligaste svaret i veterangruppen var ”access to original 

records”.63 På frågan om var de helst bedrev sin forskning, online eller på en fy-

sisk lokal, så svarade 23 av 27 att de hellre bedrev släktforskning i en fysisk lokal 

– däribland samtliga veteraner och samtliga i ”experienced”-gruppen. Garett me-

nar att det var väntat att de mest rutinerade släktforskarna alla föredrar fysiska 

lokaler, eftersom dessa började släktforska innan det blev vanligt att ha Internet i 

hemmet, och med anledning av detta kanske känner sig mer bekväma att forska i 

en fysisk lokal som de alltid gjort.64  

När deltagarna i undersökningen ombads förklara sin preferens (gällande var 

de föredrog att släktforska), så var de vanligaste svaren att fysiska lokaler före-

drogs eftersom att man kunde få hjälp av arkivpersonal och eftersom man där 

kunde få se originalhandlingar. Veteranernas två vanligaste svar (visserligen bara 

med 2 svarande för vartdera svaret) var dock sådana som ingen annan nämnde, 

                                                
59 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 79. 
60 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 115. 
61 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 116–117. 
62 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 123–124. 
63 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 125–126. 
64 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 128–129.  
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nämligen dels att de helt enkelt föredrog traditionella metoder för släktforskning 

och dels att de hade problem att hitta handlingar på Ancestry. Flera av veteranerna 

gav dock inget svar, så det är svårt att säga något om deras preferenser. De som 

föredrog online-tjänster (av vilka ingen som sagt tillhörde veteran- eller ”experi-

enced”-gruppen) angav samtliga ”convenience” som anledning till sin preferens. 

Garett skriver att det var väntat att deltagarna i studien skulle föredra fysiska loka-

ler, eftersom studien utfördes på just en sådan – ADAH var dessutom ett arkiv 

som välkomnade och uppmuntrade släktforskning. En undersökning på en webb-

plats eller på ett mindre släktforskarvänligt arkiv kanske hade gett andra resultat. 

Därför, menar hon, borde en framtida undersökning utföras både online och på 

flera olika fysiska arkivlokaler.65 

 Men om det, trots resultaten från Garetts undersökning, nu ändå skulle vara 

så att släktforskare i all högre grad skulle utöva sin släktforskning hemifrån istäl-

let för att gå till arkivet – vad skulle detta få för konsekvenser för släktforskning-

en? Susan Tuckers ger i artikeln ”Doors opening wider: library and archival servi-

ces to family history” (2006) en historisk bakgrund till släktforskning på arkiv och 

bibliotek, samt presenterar en undersökning av ett antal arkiv och biblioteks 

webbplatser, med avseende på deras lämplighet för släktforskare. Tucker menar 

att när släktforskare i allt högre grad börjar använda Internet, så börjar arkivens 

och bibliotekens plats mellan dokumenten och användarna att förändras.66 Hon 

skriver:  

 Now many genealogical researchers will never ask for permission to walk through the doors 
of our actual reading rooms. These researchers will likely never consider the provenance of 
the documents from which information-rich databases are created. Instead they will know on-
ly the name of the commercial vendor who sells the database. They will not be overly con-
cerned about the name of the holders of the documents – archives and libraries – who might 
have the same database, free of charge. Rather they will know only that if they go to one par-
ticular website, they will find an obituary index, not that this index was formed from county 
newspapers held in a particular repository. Rather they will know that another archives gives 
on-line access to English and Welsh census records from 1901, but not that this link actually 
takes them to the National Archives in the UK.67 

I detta citat framträder en intressant aspekt av hur onlinetjänster kan tänkas ha 

förändrat släktforskargruppens informationsbeteende, nämligen genom att kun-

skapen om och intresset för källan skulle kunna minska, när eftersökt information 

finns snabbt tillgänglig via databaser. 

                                                
65 Garett, C. (2010), Genealogical Research, Ancestry.com, and Archives, s. 129–131. 
66 Tucker, S. (2006), ”Doors opening wider: library and archival services to family history”, s. 140. 
67 Tucker, S. (2006), ”Doors opening wider: library and archival services to family history”, s. 141. 
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Teori 

Informationsbeteende 

Ett centralt begrepp för detta arbete är informationsbeteende. Informationsbeteen-

de har framför allt studerats inom ramen för Library and Information Science 

(LIS), på svenska Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI), men har natur-

ligtvis ett samband även med arkivfrågor. Vad innebär då begreppet ”informa-

tionsbeteende” (på engelska ”information behaviour”)? Rowley och Hartley me-

nar att begreppet myntats för att understryka faktumet att informationssökande 

inte är ett mål i sig, utan snarare något som sker i en kontext för att lösa ett visst 

problem eller förstå en viss situation.68 När ordet ”informationsbeteende” används, 

avses alltså det beteende en person uppvisar vid sökandet efter information, men 

också vad som gett upphov till detta sökande och i vilken kontext det sker. 

Även om informationsforskare länge påstått sig studera informationsbehov 

och informationsbeteende, så var det under en lång tid i själva verket informa-

tionskällorna, snarare än informationssökarna, som studerades. Dessutom tende-

rade forskningen att nästan enbart intressera sig för informationssökande i profes-

sionella kontexter, medan vardagens informationsbehov så gott som helt ignorera-

des.69 Det har dock skett ett skifte från systemcentrerade till användarcentrerade 

teorier och metoder – något som av somliga till och med kallats för en ”revolu-

tion”.70 Idag uppmärksammar man också att information söks i många fler sam-

manhang än de professionella, till exempel i samband med lärande och fritidsakti-

viteter.71 Släktforskning är ett exempel på en sådan fritidsaktivitet, där informa-

tionssökande förekommer och där det alltså också finns ett informationsbeteende 

att studera. 

                                                
68 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing knowledge, s. 102. 
69 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing knowledge, s. 99. 
70 Se t.ex. Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing knowledge, s. 99 och Nahl, D. (2009), “User-Centered 

Revolution: 1995–2008”. 
71 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing knowledge, s. 100–101. 
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Konceptuella modeller för informationsbeteende 

Informationsbeteende går att beskriva via så kallade ”konceptuella modeller”. För 

att organisera arbetet, samt för att få en begreppsapparat med vars hjälp exempel-

vis frågeställningar och intervjufrågor kan formuleras, har Paul Darbys och Paul 

Cloughs konceptuella modell för släktforskares informationsbeteende använts. För 

att sätta modellen i sitt sammanhang kan det vara värt att först ge en generell re-

dogörelse för konceptuella modeller för informationsbeteende. Rowley och Hart-

ley beskriver en konceptuell modell som: ”a structure which helps us to think 

about something”. Detta bör särskiljas från en teori, som författarna beskriver som 

”a generalized description based upon a large number of observations which has 

the power to predict future behaviour”. Enligt Rowley och Hartley finns flera oli-

ka modeller som beskriver sökande efter information och tillåter oss att förbättra 

vår förståelse för detta fenomen – däremot finns det betydligt färre teorier som 

kan användas för att förutsäga framtida beteende.72 

Det kan i samband med detta vara värt att ta upp den distinktion som Kalervo 

Järvelin och T.D. Wilson gör mellan ett så kallat ”summary framework” och ett 

”analytic framework”. Enligt Järvelin och Wilson så kännetecknas ”summary 

frameworks” av att de ger en överblick över forskningsområden och listar olika 

faktorer som påverkar fenomenet ifråga, medan de däremot inte ger mycket hjälp 

när det gäller de faktorer som orsakar de fenomen som är involverade i sökning 

efter information. De beskriver aktiviteter inom ramen för informationssökande, 

snarare än att förklara beteendet som är involverat i detta sökande. Därmed gene-

rerar de inte heller hypoteser som kan testas. De kan emellertid mycket väl ha ett 

indirekt värde i att man genom att jämföra resultat från olika studier kan hitta or-

sakande faktorer att undersöka.73 ”Summary frameworks” kan ställas i kontrast 

mot vad Järvelin och Wilson kallar för ”analytic frameworks”. Ett ”analytic fra-

mework” genererar forskningsfrågor och hypoteser som kan prövas. Det föreslår 

specifika systematiska relationer, som kan undersökas empiriskt.74  

Darby och Cloughs konceptuella modell bör ses som just en modell, snarare 

än en teori. Den bör också ses som ett ”summary framework” snarare än ett ”ana-

lytic framework”. Darby och Clough är själva öppna med att deras konceptuella 

modell beskriver släktforskningens process snarare än de underliggande drivkraf-

terna för släktforskning.75 Modellen undersöker inte vilka faktorer som orsakar 

informationsbeteendet, utan beskriver bara aktivitetens beståndsdelar och relatio-

                                                
72 Rowley, J. & Hartley, R. (2008), Organizing knowledge, s. 102–103. 
73 Järvelin, K. & Wilson, T.D. (2003) "On conceptual models for information seeking and retrieval research”, 

avsnittet ”Summary Frameworks”. 
74 Järvelin, K. & Wilson, T.D. (2003) "On conceptual models for information seeking and retrieval research”, 

avsnittet ”An Analytic Framework”. 
75 Darby, P. & Clough, P. (2013), “Investigating the information-seeking behavior of genealogists and family 

historians”, s. 76. 
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nen mellan dessa.76 Istället för att exempelvis generera hypoteser, så kommer allt-

så modellen i detta arbete att ha sin främsta nytta, genom att via en uppsättning 

användbara begrepp hjälpa till att formulera och specificera frågeställningar, samt 

genom sin struktur underlätta för presentationen och diskussionen av undersök-

ningens resultat. 

Wilsons modell för informationsbeteende 

Bland de modeller som inspirerat Darby och Clough finns en modell skapad av 

T.D. Wilson. Eftersom Wilsons modell dessutom visade sig vara av relevans för 

detta arbete, kommer jag här att gå igenom den kortfattat. Till skillnad från Darby 

och Cloughs modell är emellertid inte Wilsons modell till för att beskriva just 

släktforskning, utan är en generell modell över informationsbeteende. 

Wilsons modell presenteras i artikeln ”Information behaviour: an interdiscip-

linary perspective” (1997). Wilson presenterar först en generell modell, som an-

vänds i en analys av litteratur från olika fält utanför informationsvetenskapen. 

Därefter presenteras en reviderad modell på basis av denna analys. Enligt Wilsons 

första version av modellen uppstår en persons informationsbehov i en viss kontext 

– där personen spelar en viss roll i en viss miljö. Personen ägnar sig åt informa-

tionssökande, men mellan personen och informationssökandet kan barriärer fin-

nas, som kan vara personliga, ha att göra med personens roll eller ha att göra med 

den miljö som personen befinner sig i.77 Wilson går igenom vad forskningen inom 

olika discipliner, främst psykologi och sociologi, har att säga om informationsbe-

hov, informationssökande, barriärer mellan informationsbehov och informations-

sökande, samt om hur den sökande integrerar informationen med sin tidigare kun-

skap och faktiskt använder den förvärvade informationen. Därefter följer en be-

skrivning av den reviderade modellen. Det är denna modell som inspirerat Darby 

och Clough. Wilson menar att den modell som nämndes i början av artikeln behö-

ver expanderas och modifieras på olika sätt. Bland annat behöver ett steg införas 

mellan personen-i-kontexten och beslutet att söka information. Här inför Wilson 

begreppet ”activating mechanism”. Forskningen visar också på att det behöver 

införas ett steg (en liknande ”activating mechanism”) mellan det fastställda infor-

mationsbehovet och påbörjandet av ett agerande för att tillfredsställa detta behov. 

Vidare påpekar Wilson att den tidigare modellen bara tar hänsyn till aktivt sökan-

de efter information – den behöver expanderas för att innefatta även andra typer 

av sökande. Modellen bör också inkludera ”processandet” (dvs. integrerandet med 

användarens tidigare ramverk för kunskap, värderingar och övertygelser) och an-

                                                
76 Darby, P. & Clough, P. (2013), “Investigating the information-seeking behavior of genealogists and family 

historians”, s.82. 
77 Wilson, T.D. (1997), ”Information behaviour: an interdisciplinary perspective”, s. 552. 
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vändandet av informationen, som ett steg efter informationssökandet.78 (Den revi-

derade modellen kan beskådas i Figur 1.) 

Figur 1. Wilsons modell över informationsbeteende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson (1997) s. 569 

 Jag kommer att få anledning att återkomma till Wilsons modell i samband med de 

resultat som framkommer i min undersökning. 

 

Källa: Wilson, s. 569. 

Darby och Cloughs konceptuella modell 

Presentation av modellen 

Medan Wilsons modell var en generell modell över informationsbeteende, så för-

söker Darby och Clough illustrera de olika typer av informationsbeteende som 

brukar uppvisas av släktforskare i deras verksamhet. Darby och Cloughs modell 

beskriver de olika faser man typiskt sett stöter på under sin släktforskning. De ger 

också exempel på vilka informationsresurser släktforskare föredrar under olika 

faser. Implicit finns tron på att släktforskarnas informationsbeteende är komplext 

och att det ändrar sig under forskningsprocessens gång. Modellen illustrerar de 

olika faserna, relationen mellan dem, olika beteenden specifika för olika faser, 

samt vilka preferenser gällande informationsresurser som är specifika för de olika 

                                                
78 Wilson, T.D. (1997), ”Information behaviour: an interdisciplinary perspective”, s. 568–569. 
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faserna.79 Darby och Clough påpekar att traditionella modeller ofta har en vidare 

tillämpbarhet än deras egen, men därigenom minskar de också i relevans för den 

specifika grupp som de själv är intresserade av. I Wilsons modell återfanns till 

exempel inga kontextuella detaljer. Darby och Cloughs konceptuella modell är 

däremot fokuserad på en specifik kontext, nämligen amatörsläktforskare baserade i 

Storbritannien.80  

För att utforma sin modell skapade Darby och Clough först ett inledande ram-

verk som innefattade åtta föreslagna faser som släktforskare skulle kunna tänkas 

gå igenom i sitt arbete. Darby och Cloughs slutgiltiga modell baserades sedan på 

data som insamlats från praktiserande släktforskare med hjälp av detta ramverk. 

Datainsamlandet var främst kvalitativt, med ostrukturerade djupintervjuer, men 

förstärkt genom kvantitativa analyser av specifika frågor ställda i ett frågeformu-

lär.81 Med hjälp av data som samlats in från frågeformulären kunde man också 

urskilja vilka resurser som föredrogs för olika nyckelfaser i forskningsprocessen.82 

Figur 2. Darby och Cloughs konceptuella modell över släktforskares informationsbeteende. 
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Källa: Darby & Clough, s.77. 

Den konceptuella modellen består av olika faser som arrangeras i en tidsbestämd 

ordning. Det antas alltså att en släktforskare börjar med fas 1 och fortsätter med 

fas 2 etc. (Naturligtvis är det möjligt att man går tillbaka och tar om faser eller 

sekvenser av faser ibland.)83 Den första fasen kallas för trigger event och beskriver 

den utlösande händelsen bakom släktforskningen. Författarnas undersökning visa-

de att det vanligtvis var en eller flera specifika händelser som utlöst släktforsk-

ningen. Det kunde vara en viss fråga man ville ha reda på, mystiska historier man 

vill veta mer om eller helt enkelt att man av någon anledning fått mer tid eller 

bättre tillgång till resurser för att börja släktforska. Den andra fasen kallas för col-

lecting family information och beskriver det insamlande av information inom fa-

miljen, som man ofta börjar med innan man tar sig an själva släktforskningen. Det 

kan exempelvis röra sig om anekdoter, dokument som bevarats inom familjen, 

fotografier, fysiska artefakter eller kanske tidigare utförd forskning inom famil-

jen.84 

Fas 3 kallas för learn the process. Nästan hälften av respondenterna i förfat-

tarnas undersökning menade att inlärandet var något som skedde kontinuerligt 

under hela processens gång. Vissa hade inte gått igenom någon speciell inlär-

ningsfas, och en del undrade om inte denna fas höll på att bli mindre relevant för 

dagens forskare som kan skaffa fram information via Internet och i högre grad kan 

ägna sig åt ”trial and error”-sökande. Många av respondenterna lärde sig just ge-

nom ett slags ”trial and error”-teknik. Författarna beslöt sig dock för att ha kvar en 

distinkt fas 3 i sin modell, eftersom det för vissa fortfarande var en relevant fas i 

forskningen, men man beslöt också att från fas 3 och framåt stoppa in ytterligare 

en lärandefas som går parallellt med övriga faser.85  

Fas 4 kallas för breaking in och innefattar alla de nyckelupptäckter som sätter 

igång forskningsprocessen. Från början förmodade författarna att den huvudsakli-

ga nyckelupptäckten skulle vara att samla tillräckligt mycket information så att 

1800-talets, och det tidiga 1900-talets folkräkningar skulle kunna användas. Fasen 

breddades dock till att även innefatta andra fynd, eftersom många respondenter 

nämnde andra nyckelupptäckter som satt igång deras forskningsprocesser.86 

Fas 5-7 kallas för tree-build easy, tree-build medium och tree-build hard. 

Dessa faser innefattar nyckelarbetet med att skapa själva familjeträdet. Under fas 
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5 görs de enklaste fynden, vanligtvis rörande närmare förfäder, och de lättast till-

gängliga resurserna används. Fas 6 kräver en del ansträngning och man måste 

kanske bekräfta tidigare fynd med mer trovärdiga källor, till exempel original eller 

faksimilkopior, istället för transkriptioner. Man kan också behöva resa för att hitta 

det man vill. Fas 7 beskriver det målmedvetna beteende som är nödvändigt för att 

hitta ”svåra” förfäder man inte stött på under tidigare faser, eller för att reda ut 

vissa oklarheter. De potentiella resurserna blir nu mycket större. Specialsamlingar 

kan behöva användas och ofta behöver man resa för att hitta källor.87 

Fas 8, den avslutande fasen, kallas för push back selected lines. Under denna 

fas har man konstruerat ett välbefolkat familjeträd och börjar inrikta sig på att gå 

tillbaka längs vissa specifika släktlinjer; något som nödvändiggör källor som är 

svårare att hitta, få tag i, läsa, förstå eller tolka. Författarna urskiljer två ”sub-

phases” vad gäller beteendet under denna fas: användare som enstaka gånger an-

vänder sig av sådant material och användare som regelbundet använder sig av 

sådant material – vilket resulterar i faserna 8a (push back selected lines – occasio-

nal) och 8b (push back selected line – regular). Troligtvis, menar författarna, bör-

jar man på 8a och fortsätter eventuellt till 8b. Under fas 8a litade man mycket på 

olika mellanhänders arbete i sitt användande av de mer komplexa dokumenten 

(exempelvis transkriptioner, tidigare forskning eller tolkningar av tredje part), 

medan man under fas 8b var mer målmedveten och såg till att lära sig exempelvis 

paleografi eller latin för att kunna tillägna sig handlingarnas innehåll.88 

I viss mån kan faserna i författarnas modell urskiljas även i andra modeller. 

Darby och Clough jämför den bland annat med Wilsons modell. I den modell 

Wilson tog fram uppvisas till exempel en liknande ”feedback loop”, det vill säga 

att fynden man gör under sökandet modifierar ens informationsmål. Vidare be-

skriver de flesta andra modeller en inledande nivå, med eller utan ”trigger”, där en 

informationslucka uppfattas och ett problem formuleras (liknande författarnas fas 

1). Ett exempel på detta är Wilsons inledande nivå, med dess ”activating mecha-

nism”. Alla Darby och Cloughs faser, framför allt fas 7 och fas 8, kännetecknas 

också av att erfarenhet och nya resultat gör att målen för sökandet blir mer fokuse-

rade, och att information extraheras mer effektivt. Detta korresponderar med hur 

det aktiva sökandet som leder fram till lösandet av ett problem hos Wilson modi-

fieras av ”intervening variables”.89 Darby och Cloughs modell är alltså besläktad 

med Wilsons modell för informationsbeteende, men har anpassats för att stämma 

överens med det informationsbeteende som observerats hos amatörsläktforskare i 

Storbritannien. Det kan vara värt att ta upp några forskningsresultat som Darby 
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och Clough gjorde i sin undersökning, som är högst intressanta och relevanta för 

detta arbetes frågeställningar. 

Darby och Cloughs forskningsresultat 

En intressant skillnad mellan Darby och Cloughs undersökning och min, är att de 

släktforskare som jag intervjuade var betydligt mer rutinerade än de som var med 

i Darby och Cloughs undersökning. Vissa av deltagarna i deras undersökning hade 

forskat i 44 år, medan andra endast hade forskat i några månader – i genomsnitt 

hade de forskat i 9,7 år.90 Detta kan jämföras med deltagarna i min undersökning, 

där ingen hade forskat kortare tid än 18 år och sex av sju hade forskat i 30 år eller 

mer. 

Genom att kvantifiera resultaten från det frågeformulär som användes i deras 

undersökning, kunde Darby och Clough få fram vilka informationsresurser som 

föredrogs av släktforskarna under olika faser i deras släktforskningsprocess.  En 

intressant upptäckt var att användandet av onlineresurser minskade drastiskt från 

fas 5 tree-build – easy till fas 7 tree-build - hard, medan användandet av fysiska 

dokument ökade, framför allt mellan fas 5 och fas 6 tree-build - medium. Förfat-

tarna tror att detta antagligen beror på att ovanliga handlingar är mindre tillgängli-

ga online. Användandet av arkiv och liknande platser är dock ganska konstant. 

Under fas 5 föredrog släktforskarna onlineresurser, som var lätta att få tillgång till 

och erbjöd en bred täckning med indexerat eller transkriberat innehåll (ex. folk-

räkningsmaterial, online-index över födslar m.m., samt Ancestry). Men här fanns 

även ett stort användande av fysiska dokument. Även under fas 6 värdesattes detta 

material. Under fas 7 kunde emellertid en bredare samling resurser märkas, som i 

mycket avvek från de båda tidigare faserna. Fysiska versioner av exempelvis för-

samlingsböcker och index över födslar, ansågs nu mest värdefullt. Onlineresur-

serna ansågs inte lika värdefulla som under tidigare faser. Detta berodde enligt 

författarna antagligen på att onlineresursernas möjligheter uttömts under de två 

tidigare faserna.91 

Att onlineresurser fick höga poäng under fas 5, som dock sjönk under fas 6 

och 7, indikerar enligt författarna preferensen för ”easy-access value-added con-

tent” när detta finns tillgängligt. Att fysiska resurser ansågs viktiga genom alla 

faser, gissar författarna har att göra med att släktforskarna i början av sin forsk-

ningsprocess värdesatte kontakten med personal och andra forskare; medan det 

under senare faser kanske snarare hade att göra med att källor söktes som kanske 

aldrig kommer göras tillgängliga online. Att undersökningen visade att kommersi-

ella onlinetjänster som Ancestry var särskilt populära under tidiga faser kan dock 
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vara ett snedställt resultat påpekar Darby och Clough, eftersom sådana tjänster 

erbjöds gratis på ”repositories” i det område där undersökningen gjordes.92 

Vidare är det så klart intressant att vissa av respondenterna i Darby och Clo-

ughs undersökning menade att fas 3 learn the process, som separat fas, höll på att 

bli mindre relevant för dagens forskare som kan skaffa fram information via In-

ternet och i högre grad kan ägna sig åt ett slags ”trial and error”-sökande. Många 

av respondenterna lärde sig just genom ett slags ”trial and error”-teknik, som i 

Darby och Clougs modell representeras av en kontinuerlig inlärningsfas som löper 

parallellt med fas 4 och efterföljande faser. Detta kan möjligtvis vara ett exempel 

på hur släktforskares informationsbeteende kan påverkas av användande av digita-

la släktforskningstjänster. 

Modellens värde för uppsatsen 

Jag skulle vilja räkna upp tre sätt på vilka Darby och Cloughs modell har varit 

värdefull för denna uppsats. För det första har det varit intressant att jämföra mina 

resultat med modellen som sådan och se om dess faser speglar, eller kan hjälpa till 

att beskriva, det som framkommit i denna undersökning om hur släktforskares 

informationsbeteende påverkas av onlinetjänster. (Till detta syfte har också Wil-

sons modell varit mycket intressant att använda sig av.) För det andra var model-

len till nytta genom att den tillät Darby och Clough att presentera forskningsresul-

tat, som det var mycket intressant att förhålla sig till och jämföra med. För det 

tredje, så tillät den mig att specificera min frågeställning, genom att den inspirera-

de till att se sökandet som en process där släktforskaren använder olika resurser.  

Jag har delat Darby och Cloughs utgångspunkt att släktforskarnas informationsbe-

teende är komplext och att det ändrar sig under forskningsprocessens gång. De två 

aspekter som Darby och Clough fokuserar på, forskningsprocessen (som deras 

modell beskriver) och vilka informationsresurser som används vid varje fas, blev 

utgångspunkter när denna uppsats huvudfrågeställningar skulle specificeras. Jag 

valde dock att lägga till ytterligare en frågeställning om vilken typ av information 

som eftersöks. I Darby och Cloughs modell tycks släktforskning enbart handla om 

att bygga släktträd. Jag instämmer dock i Clemensson och Anderssons tidigare 

nämnda åsikt att släktforskning är mer än bara anor. Man vill få ”kött på benen” 

om sina förfäder och kanske också lära sig något om platsen där de bodde och 

tiden då de levde. Eftersom släktforskning alltså inte bara handlar om att använda 

olika typer av informationsresurser för att få fram en typ av information, utan ock-

så om att leta efter olika typer av information, så ville jag få med även detta i mina 

mer specifika frågeställningar. De lyder alltså på följande vis: 
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Hur påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning, släktforskarens 

sökprocess? (Varför?) 

Hur påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning vilken information 

släktforskaren söker efter? (Varför?) 

Hur påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning, vilka informa-

tionsresurser för släktforskning som används? (Varför?) 
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Metod 

Den kvalitativa intervjun 

Undersökningen utfördes genom kvalitativa intervjuer med ett antal släktforskare. 

Att en metod är kvalitativ innebär enligt Ahrne och Svensson att den ”genererar 

eller producerar kvalitativt empiriskt material, det vill säga material som lämpar 

sig för kvalitativa analyser.”93 Detta kan skiljas från kvantitativa metoder som Eli-

asson beskriver som ”olika sätt att samla in kvantitativa data, där enkät- och inter-

vjuundersökningar är de vanligaste.”94 Kvalitativa data är inte i första hand intres-

santa att mäta. Snarare är man intresserad av själva faktumet att dessa data finns, 

hur de fungerar och i vilka sammanhang de förekommer. Exempel på sådana data 

är intervjusamtal och observationer. De kan skiljas från kvantitativa data som ut-

görs av statistiskt material och siffror. Man kan också skilja mellan kvantitativa 

och kvalitativa analyser av ett material. Om en kvantitativ analys av en intervju 

exempelvis räknar hur många gånger ett ord förekommer, så undersöker den kva-

litativa analysen kanske vilken betydelse orden har för den intervjuade. Ahrne och 

Svensson skriver att de kvalitativa metoderna är bra om man vill fånga in nyanser, 

samt om man vill sätta in normer och värderingar i ett sammanhang. De ger också 

bättre förutsättningar för att förstå andra perspektiv och miljöer.95 Eliasson å sin 

sida skriver att kvalitativa metoder är bra på att undersöka företeelser som är svåra 

eller omöjliga att kvantifiera. Däremot påtalar hon att de lämpar sig mindre väl i 

sammanhang där man bör kunna mäta med siffror, och i sammanhang där det är 

viktigt att kunna generalisera till större sammanhang.96 Frågan om generalisering 

och trovärdighet är intressant och kommer att tas upp en bit längre fram. 

I den här uppsatsen användes en kvalitativ metod, nämligen den kvalitativa in-

tervjun. Termen ”kvalitativ intervju” är hämtad bland annat från Jan Trost. Trost 

skriver om denna form av intervju, att den går ut på att förstå hur den intervjuade 

tänker och känner, vilka erfarenheter den intervjuade har, samt hur den intervjua-

des föreställningsvärld ser ut. De intervjuer jag genomförde är också forsknings-

mässiga sådana, vilket enligt Trost innebär att de data som genereras av intervjun 
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måste tolkas med hjälp av något teoretiskt perspektiv – det räcker inte med att låta 

data ”tala för sig själva”.97 Det finns säkert andra sätt att se på den kvalitativa in-

tervjun än Trosts, men jag har försökt att följa den beskrivning som Trost ger 

ovan. De intervjuer som genomfördes under arbetet med denna uppsats gick alltså 

ut på att förstå den intervjuade, och därefter tolka dennes svar i ljuset av tidigare 

forskning och de konceptuella modeller jag nämnt. 

Vilken var anledningen till att den kvalitativa intervjun användes som metod i 

denna uppsats? Ahrne och Svensson skriver att vilken metod som används i viss 

mån beror på vilka data som behöver produceras och detta beror i sin tur till stor 

del på vilken forskningsfråga man vill ha svar på. När en kvalitativ undersökning 

förbereds, föreslår författarna att man frågar sig själv vilken som är ens forsk-

ningsfråga, vilket eller vilka fenomen i världen som denna forskningsfråga hand-

lar om, vilken typ av data som kan fånga in dessa fenomen, samt vilken eller vilka 

metoder som kan producera dessa data.98 Denna undersöknings forskningsfrågor 

lyder som sagt på följande sätt: ”Hur påverkas släktforskares informationsbeteen-

de av användandet av onlinetjänster för släktforskning?” och ”Varför påverkas 

informationsbeteendet så som det gör?”  Frågorna handlar om släktforskning – 

men mer specifikt handlar dem om beteendet hos en viss grupp människor i sam-

hället (släktforskarna) och om hur ett beteende (sökandet efter information) på-

verkas av ett annat beteende (användandet av onlinetjänster). Undersökningen 

behövde alltså producera data som kunde ”fånga” dessa typer av mänskligt bete-

ende, relationen dem emellan och hur det ena beteendet hade ändrats över tid. Här 

skulle man kanske ha kunnat försöka jämföra observationer från olika tidpunkter 

och av de olika beteendena ifråga. Ett annat sätt, som jag trodde var enklare, var 

att låta släktforskarna själva redogöra för sina beteenden och kopplingen dem 

emellan. Att gå tillväga på detta sätt förutsatte förstås att man i någorlunda hög 

grad kunde lita på släktforskarnas utsagor, vilket kanske inte var helt säkert. Jag 

utgick dock ifrån att det åtminstone var så pass troligt att man kunde hålla för 

sannolikt att ett antal sådana intervjuer tillsammans skulle ge en bra bild av det 

fenomen som jag var intresserad av. Den typ av data som användes för att besvara 

denna uppsats forskningsfrågor är alltså språkliga redogörelser som producerats 

genom intervjuer. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne nämner flera fördelar med intervjun som me-

tod. Genom intervjuer kan man ta del av flera personers reflektioner kring ett fe-

nomen ur deras synvinkel; man kan höra personer berätta om rutiner och hur saker 

görs i praktiken, samt om upplevelser och erfarenheter; den ger möjlighet att 

fånga in språkbruk, normer, emotioner och vad den intervjuade tar för givet. Man 

kan gå fram och tillbaka mellan analys och intervjuer, man har möjlighet att 
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komplettera med fler intervjuer vid behov, och genom snabb transkribering och 

analys kan man i det fortsätta arbetet rikta in sig på de saker man tyckt varit sär-

skilt intressanta. Medan forskaren genom en observation kan beskriva ett fenomen 

ur sitt perspektiv, så kan denne genom en intervju förstå perspektivet hos den som 

studeras. Vidare går intervjun snabbt att genomföra och åtminstone i vår del av 

världen ställer många upp. Men Ericsson-Zetterquist och Ahrne nämner också 

nackdelar med intervjun som metod. Till exempel bör man ha i åtanke att man 

bara får en begränsad bild av fenomenet som studeras. Om möjligt bör den 

kompletteras med fler metoder. Ett problem är också att man inte kan vara säker 

på att en person verkligen gör vad den säger att den gör. Man måste också fråga 

sig om en utsaga verkligen betyder det som forskaren tolkar eller om det kanske 

finns fler uttolkningar som kan göras. Som författarna skriver, så är intervjun ”ett 

resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle” och det som sägs 

kan, även om det är med ärliga avsikter, ha andra syften än vad intervjuaren för-

står.99  Frågan om det finns fler uttolkningar är viktig att ställa sig och jag har för-

sökt ställa den regelbundet, både under själva intervjuerna och vid analys och 

tolkning av intervjuerna. Vad gäller frågan om den begränsade bild av ett feno-

men som användandet av endast en metod ger, så leder den in på frågor om tro-

värdighet och generaliserbarhet för undersökningar som bygger på kvalitativa 

intervjuer. Detta kommer att tas upp i nästa avsnitt. 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

Ahrne och Svensson påpekar att kvalitativ samhällsvetenskap måste skapa trovär-

dighet på ett annat sätt än naturvetenskap och kvantitativ forskning brukar göra. 

De tar upp några sätt som en kvalitativ uppsats kan göras trovärdig för läsaren, av 

vilka tre ska tas upp här: transparens, triangulering och generaliserbarhet. Trans-

parens betyder ”genomskinlighet”, dvs. att man tydligt redogör för sin forsk-

ningsprocess, så att läsaren kan ta del av hur författaren tänkt och resonerat kring 

sina metodval. Detta bidrar till trovärdigheten, och innebär bland annat att eventu-

ella svagheter och tvivel bör presenteras istället för att försöka döljas. 100 Jag har 

strävat efter att låta detta genomsyra uppsatsen.  

Triangulering innebär att man kombinerar olika metoder, typer av data, teori-

er och forskare, för att bättre fånga in ett fenomen och komma fram till en mer 

”korrekt” beskrivning av det. Om samma resultat uppnås med olika metoder, data, 

teorier och forskare, så ökar studiens trovärdighet. Ahrne och Svensson påpekar 

att motivet för triangulering inte behöver vara att finna den enda sanningen – det 

kan vara intressant i sig att ta fasta på de olika sätt som ett fenomen kan beskrivas 
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på.101 Till denna uppsats hade det säkert varit intressant att kombinera den kvalita-

tiva intervjun med andra typer av metoder. Jag ansåg dock att det skulle bli ett för 

stort arbete i detta sammanhang och att det skulle vara bättre att fokusera på en 

metod. Jämförelserna med tidigare forskning kan dock ses som ett litet steg mot 

att triangulera undersökningens resultat. I uppsatsens slutdiskussion föreslås också 

hur studien skulle kunna trianguleras – det vill säga, hur samma fenomen skulle 

kunna undersökas på andra sätt.  

Generaliserbarhet kan vara en annan viktig faktor för arbetets trovärdighet. 

Detta begrepp beskriver i vilken grad ens forskning kan säga något om en större 

population eller en annan miljö än den som har studerats. Bristande generaliser-

barhet brukar lyftas fram som en svaghet med den kvalitativa forskningen. Men 

Ahrne och Svensson menar att generalisering inte behöver vara irrelevant för kva-

litativa studier. Till exempel kan man fundera över om ens resultat går att föra 

över på personer och sociala miljöer som i något avseende liknar dem som man 

själv studerat. Detta kan exempelvis ske genom att jämföra sin egen studie med 

andra liknande studier. Författarna nämner också teoretisk eller analytisk generali-

sering, som går ut på att relatera studiens resultat till mer allmänna teoretiska 

ramverk och begrepp. Man kan t.ex. fråga sig: ”Vad är det jag har studerat ett ex-

empel på, vad är det ett fall av?”102 Studier liknande min egen har tagits upp i av-

snittet om tidigare forskning. Jämförelser med dessa görs också i undersöknings-

avsnittet. Analytisk generalisering har jag försökt att uppnå genom att relatera 

mina resultat till de konceptuella modeller som redovisades i teoriavsnittet. 

Ahrne och Svensson understryker dock att det är enbart med försiktighet som 

man kan börja tala om generaliserbarhet genom jämförelser med fler fall. Vi kan 

inte med någon känd sannolikhet veta vad som skulle hända om vi studerade yt-

terligare ett fall. Som författarna understryker, så finns det ”inga på förhand givna 

skäl för att tro att det man har studerat nödvändigtvis går att finna på andra platser 

och i andra situationer”. Detta är något som måste undersökas, diskuteras och ar-

gumenteras för.103 

Etik 

De etiska frågorna kan också ses som en del av en uppsats trovärdighet. Trost 

påtalar till exempel att om ingen som helst reflektion av de etiska aspekterna före-

kommer, så kan man sätta frågetecken för trovärdigheten.104 Det är så klart viktigt 

att fundera över etik när man ska arbeta med kvalitativa intervjuer. Principen om 
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informerat samtycke innebär att de studerade personerna ska bli informerade om 

vad studien innebär och utifrån denna information själva kunna bestämma om de 

vill medverka i studien. Konfidentialitet innebär att man bevarar och redovisar 

uppgifterna som anskaffats av enskilda individer på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter insamla-

de för forskningsändamål inte får ”användas för åtgärder som direkt kan påverka 

den enskilde”.105 Allt detta är viktiga principer och jag har försökt att tänka på dem 

under arbetet. Trost skriver angående tystnadsplikt att man redan vid första kon-

takten och/eller vid intervjuns start, ska upplysa om att det man talar om ska be-

traktas som strikt konfidentiellt, det vill säga, att ingen utomstående någonsin 

kommer kunna ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan kännas igen.106 

Detta såg jag till att tala om redan när jag presenterade mig själv och uppsatsen 

vid det första mötet med släktforskarna, och upprepade det sedan inför varje in-

tervju. 

Att följa den utlovade tystnadsplikten har fått konsekvenser även för hur upp-

satsen skrevs. Trost skriver att man ska undvika att ange personuppgifter som kan 

underlätta för identifikation av den intervjuade.107 Detta råd har jag naturligtvis 

försökt följa. Men Trost menar också att citat som kan avslöja identiteten hos den 

intervjuade ska vara bannlysta. Han tycker i själva verket inte att man ska citera 

ordagrant över huvud taget.108 Eriksson-Zetterquist och Ahrne påtalar att det åt-

minstone kan vara en bra idé att ändra språket, så det blir mer likt skriftspråk – för 

att öka läsbarhet och undvika att personen verkar ”dum”. 109 Jag tror, liksom Trost, 

att det kan vara en god idé att undvika direkta citat från talspråk i texten. Dels 

eftersom det kan underlätta för identifikationen av personen, och dels för att det 

citerade talspråket, med de fyllnadsuttryck som ofta förekommer, kan verka så-

rande för den intervjuade. I de fall som någon av de intervjuade ändå har citerats, 

så rör det sig om korta bitar, utan fyllnadsord. I regel har jag försökt att referera 

det som de intervjuade sade, utan att citera. Det är ju trots allt sakinnehållet som 

är det viktiga i denna uppsats. 

Praktiska frågor 

Antal och urval 

Det finns olika åsikter om hur många man bör intervjua. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne påpekar att ens forskningsresultat åtminstone delvis bör kunna göras obe-
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roende av exakt vilka personer man intervjuat och föreslår att man utför åtminsto-

ne 10-15 intervjuer.110 Trost menar att urvalets storlek beror på flera olika omstän-

digheter (bland annat tids- och kostnadsaspekter) men att ganska få intervjuer 

vanligen är att föredra (siffrorna han nämner är 4-8). Detta eftersom man kanske 

inte mäktar med att få överblick över sitt material och samtidigt se alla viktiga 

detaljer, om man har för många intervjuer att arbeta med.111 Jag tyckte att de 10-15 

intervjuer som Eriksson-Zetterquist och Ahrne föreslog verkade alldeles för tids-

krävande för att rymmas inom ramen för detta arbete och satsade därför på att 

genomföra 6-8 intervjuer. Det blev till sist sju stycken, vilket jag upplevde var en 

lämplig siffra. Å ena sidan hade kanske ytterligare någon intervju behövts, efter-

som intervjuformuläret uppdaterades efter de två första intervjuerna. Å andra si-

dan hade det varit mycket tidskrävande att transkribera ytterligare två intervjuer 

och även om intervjuformuläret inte var perfekt under de första intervjuerna, så 

gav de ändå en hel del intressant material. 

Hur ska man då göra urvalet? För kvantitativa statistiska undersökningar finns 

tydliga regler för hur man gör ett urval ur en population. För kvalitativa intervjuer 

saknas dessa regler. Ändå, påpekar Eriksson-Zetterquist och Ahrne, så måste man 

fundera över hur de intervjuade ska väljas ut och man bör redovisa för hur man 

fått tag i de intervjuade.112 För att få tag på personer att intervjua, började jag med 

att kontakta två släktforskarorganisationer, Upplands Släktforskarförening och 

DIS Öst, den regionala grenen av DIS (Datorhjälp i släktforskningen). (Av prak-

tiska skäl riktade jag in mig på organisationer i närheten av Uppsala.)  I viss mån 

gjordes alltså vad Ericsson-Zetterquist och Ahrne kallar för ett tvåstegsurval, som 

innebär att man först gör ett urval av organisationer och därefter väljer ut indivi-

der.113 Jag bestämde mig för att försöka hitta relativt erfarna släktforskare att inter-

vjua. Det fanns två anledningar till detta: för det första tänkte jag mig att de mer 

erfarna släktforskarna hade hunnit genomgå olika faser i sin släktforskning, vilket 

skulle göra dem intressanta med tanke på den konceptuella modell som används i 

uppsatsen; för det andra, hade dessa släktforskare hunnit vara med om den teknis-

ka utvecklingen, exempelvis vad gäller onlinetjänsternas intåg, vilket så klart var 

mycket intressant med tanke på uppsatsens huvudfrågeställningar. De mer erfarna 

släktforskarna kunde helt enkelt jämföra förr och nu, både vad gäller tillgången 

till verktyg och vad gäller faser i sitt eget forskande. Det andra villkoret, förutom 

erfarenhet, var så klart att släktforskarna faktiskt hade använt sig av onlinetjänster 

och därmed kunde göra jämförelser. 

 Jag skickade alltså mejl till ovanstående organisationer där jag kortfattat pre-

senterade mig och mitt arbete, och frågade efter kontaktuppgifter till erfarna släkt-
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forskare. Det var dock bara Upplands Släktforskarförening som svarade på denna 

kontakt. Föreningen bjöd in mig till en föreläsning organisationen skulle anordna 

på landsarkivet, för att jag där skulle kunna presentera mitt arbete och efterlysa 

frivilliga. Jag gick dit och gav innan föreläsningen en mycket kort presentation av 

mig själv och uppsatsen, varpå jag lät en lista gå runt i föreläsningssalen som åhö-

rarna kunde skriva på om de var intresserade. Ett par av de intervjuade hade jag 

redan kommit överens med på förhand. Resterande fem lottades fram från denna 

lista. Trost skriver angående urval, att i samband med kvalitativa studier är det 

oftast ointressant med ett i statistisk mening representativt urval. Gärna vill man 

dock få så stor variation som möjligt i kvalitativa studier. För att garantera varia-

tion i urvalet presenterar Trost en metod för strategiskt urval. Metoden går ut på 

att man väljer ut ett antal variabler av teoretisk betydelse (ex. kön, ålder), som 

man sedan försöker sprida ut urvalet över.114 Under lottningen så försökte jag i 

viss mån att uppnå en variation i mitt urval. Även om jag inte strikt följde någon 

tabell liknande den Trost föreslår, så bestämde jag mig, inspirerad av hans metod, 

för vilka variabler jag ville ha spridning över och eftersträvade sedan denna sprid-

ning så gott det gick. Spridning eftersträvades dels mellan ”vanliga” medlemmar 

och sådana som satt i föreningens styrelse, och dels mellan könen. På det viset 

lottades sju personer fram som jag under de efterföljande dagarna ringde och bo-

kade in intervjuer med. 

Kort presentation av de intervjuade 

De intervjuade kommer i uppsatsen kallas för ”intervjuperson A, B, C” etc. Dessa 

namn har lottats fram. Samtliga intervjuade var medlemmar i Upplands Släktfors-

karförening och samtliga bodde i Uppsala med omnejd. De höll på med amatör-

mässig släktforskning, men åtminstone vissa av dem hade också fått betalt av 

andra för att utföra släktforskningsarbeten. Intervjuperson A var en kvinna som 

började släktforska på 70-talet. Hon började enligt uppgift ”ganska sent” med on-

linetjänster, eftersom hon redan hade ett gediget material när dessa kom. Intervju-

person B var en man som hade hållit på i 30 år med släktforskning. Han trodde att 

det var över 10 år sedan han började använda onlinetjänster. Intervjuperson C var 

en man som hade släktforskat sedan 1981, och hade hållit på med onlinetjänster 

för släktforskning sedan Anbytarforum startade i slutet av 90-talet. Intervjuperson 

D var en kvinna som hade hållit på med släktforskning sedan mitten av 90-talet. 

Hon var osäker på när hon började använda onlinetjänster, men trodde att det var 

runt år 2002. Intervjuperson E hade hållit på med släktforskning i 65 år, och hade 

hållit på med onlinetjänster sedan slutet av 90-talet då hon hittat en engelsk tjänst 

där man kunde ställa frågor, samt slå på gamla böcker efter ”shire”. Intervjuper-

son F var en man som hade släktforskat sedan mitten av 70-talet ungefär, och 
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hade, liksom intervjuperson C, hållit på med onlinetjänster sedan Anbytarforum 

kom igång. Intervjuperson G var en man som hade hållit på i närmare 60 år med 

släktforskning. Jag fick inget direkt svar på när han hade börjat med onlinetjäns-

ter, men han hade börjat digitalisera sitt omfattande material för ungefär 20 år 

sedan.  

Tid och plats 

Enligt Ericsson-Zetterquist och Ahrne brukar normaltiden för en intervju vara 45-

60 minuter.115 När jag vid föreläsningen på Landsarkivet presenterade mig själv 

och mitt arbete angavs också denna uppskattade tidsåtgång för de kommande in-

tervjuerna.  I själva verket blev nog de flesta intervjuer mellan 30-45 minuter. 

Men tidsåtgången varierade kraftigt – någon intervju blev uppåt två timmar lång. 

Det var inte någon speciell tidsåtgång på intervjuerna som eftersträvades, utan jag 

ställde mina frågor och lät de intervjuade prata på så lite eller mycket de ville. 

Var ska intervjuerna äga rum någonstans? Enligt Ericsson-Zetterquist och 

Ahrne kan det ibland vara känsligt för människor att bli intervjuade i sin hemmiljö 

och det är vanligare att människor avböjer i sådana fall. I så fall är det extra vik-

tigt att motivera och förklara intervjun, samt att framhålla anonymitet och frivil-

lighet. Ofta kan dock hemmet bli aktuellt, om inte intervjun är naturligt anknuten 

till en viss arbetsplats/organisation. Om offentliga platser, som kaféer, skriver 

författarna att de i nödfall kan fungera, men att exempelvis inspelningar kan störas 

av buller.116 Trost föreslår att man kanske kan låta den intervjuade bestämma, men 

i så fall måste man ändå ha förslag, så att ansvaret inte helt lämnas över till den 

intervjuade. De flesta platser har både för- och nackdelar – oavsett vilken plats 

man väljer, så bör man i analysen av materialet resonera kring hur miljön kan ha 

påverkat datas trovärdighet, understryker Trost.117 Jag tyckte det lät bra att låta de 

intervjuade bestämma, men såg till att ha en plats som jag själv kunde föreslå, 

nämligen ett grupprum på universitetet. Fördelen med grupprummet tänkte jag 

skulle vara att det var ostört och nackdelen att den intervjuade möjligtvis inte 

skulle känna sig bekväm där. I slutändan blev det bara två intervjuer som hölls i 

detta grupprum. I två fall blev jag inbjuden till de intervjuades hem och i två fall 

skedde intervjun i fikarummet på landsarkivet. I ett fall hölls intervjun på den in-

tervjuades arbetsplats. Alla intervjuer skedde ostört (det var till exempel inga pro-

blem att höra vad som sades på inspelningarna) och jag tyckte samtliga miljöer 

fungerade bra. Generellt kan man nog ändå säga att de miljöer som de intervjuade 

valde själv var snäppet bättre, då de intervjuade i regel var mer avslappnade på 

dessa platser. 
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Inspelning av intervjuerna 

Trost nämner några fördelar och nackdelar med ljudupptagare. Fördelar han 

nämner är att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger; man kan 

skriva ut intervjun och läsa vad som sagts ordagrant; när man lyssnar till sin egen 

röst så kan man lära sig av sina misstag (och av vad man gjorde bra); och man kan 

koncentrera sig på frågor och svar utan att göra en massa anteckningar. Trost 

nämner också några nackdelar. Det tar tid att lyssna till inspelningarna och det är 

besvärligt att spola fram och tillbaka för att hitta en detalj, och skriver man ut det 

inspelade (vilket kostar mycket möda att göra) så går man ändå miste om exem-

pelvis tonfall. Vidare så är det många människor som inte vill bli inspelade och 

det måste man acceptera. Andra accepterar att bli inspelade, men blir besvärade 

och hämmade av det. (Även om de flesta enligt Trost vänjer sig och glömmer bort 

att de spelas in.)118 Ericsson-Zetterquist och Ahrne skriver att man måste fråga om 

den intervjuades tillåtelse om man ska använda inspelningsteknik.119 

Jag bestämde mig för att fördelarna uppvägde nackdelarna, eftersom jag 

betvivlade att allt skulle kunna fås med på ett tillfredsställande sätt enbart genom 

anteckningar, och beslutade därför att spela in intervjuerna. Det visade sig också 

mycket riktigt vara en fördel att kunna läsa vad som sagts ordagrant, liksom att 

kunna lyssna till min egen röst, för att utveckla intervjutekniken till efterföljande 

intervjuer. Den stora nackdelen var den tidsödande transkriberingen. Varje inspe-

lat ord (förutom betydelselösa utfyllnadsord, som ”ja”, ”ok” etc.) skrevs ut, vilket 

kanske var onödigt, men kändes bättre än att i efterhand behöva oroa sig för att 

något viktigt inte kommit med. Jag bad de intervjuade om tillåtelse att få spela in 

inför varje intervju. Alla intervjuade tackade ja, men vid något tillfälle blev jag 

ombedd att stänga av inspelningen efter ett tag. Förutom vid detta tillfälle upplev-

de jag aldrig att någon blev besvärad och hämmad. 

Mobiltelefonen användes för att spela in, vilket oftast fungerade bra. I de fall 

då inspelningen avbröts eller förlorades, så var det snarare av egen klumpighet än 

av tekniska brister. (Jag borde kanske till exempel redan från början ha testat om 

en inspelning stängs av när ett samtal tas emot av mobilen…) Ericsson-Zetterquist 

och Ahrne understryker att det är lämpligt att ta anteckningar som back-up för 

säkerhets skull – centrala fraser, stödord och liknande.120 Jag nöjde mig inte enbart 

med detta, utan såg till att parallellt med inspelningen föra mycket noggranna an-

teckningar för att kunna vara helt säker på att få intervjun fullgott dokumenterad. 

Därför innebar det ingen större katastrof, när inspelningar av olika anledningar 

inte fanns från intervjuerna. För säkerhets skull frågade jag också de flesta av de 
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intervjuade om det gick bra att återkomma för kompletteringar, vilket alla som 

tillfrågades samtyckte till. Detta har jag emellertid inte haft anledning att göra. 

Intervjufrågorna 

En studies grad av standardisering handlar om i vilken grad frågorna och situatio-

nen är desamma för alla som intervjuas. Kvantitativa studiers datainsamlingar är 

oftast i hög grad standardiserade.121 De kvalitativa intervjuer som görs i forsk-

ningssammanhang utmärks dock allmänt av en låg grad av standardisering.122 Det-

ta gäller även för denna uppsats intervjuer, vilket innebär att jag till exempel inte 

ställt exakt samma frågor till alla intervjuade. Trost menar rentav att man vid kva-

litativa intervjuer över huvud taget inte ska ha frågeformulär med i förväg formu-

lerade frågor, eftersom man ska låta den intervjuade styra intervjuns gång. Det 

man istället bör göra är att sätta upp en lista med frågeområden – en lista som 

enligt Trost bör vara rätt kort och ta upp stora delområden. Om man är tränad fin-

ner man sedan lätt konkreta frågor inom dessa områden.123 Jag kände mig dock, 

åtminstone på förhand, allt annat än ”tränad” och ansåg därför att en något mer 

detaljerad ”fusklapp” var nödvändig.  Därför valdes ett slags kompromiss, där 

rubrikerna i frågeformuläret står för olika ämnesområden som ska tas upp under 

intervjun, ungefär på det sätt som frågeområdena i den intervjuguide Trost före-

slog. Under dessa rubriker finns sedan frågor, vilka jag emellertid inte har följt 

slaviskt. Vissa frågor ansågs vara mer grundläggande för att producera den data 

som behövdes, medan andra med fördel kunde vävas in i tidigare ställda frågor 

(exempelvis som följdfrågor). De sistnämnda sattes inom parantes i frågeformulä-

ret. Men ingen av frågorna ställdes alltså nödvändigtvis på det sätt och i den ord-

ning som de redovisas i formuläret. Allt berodde på hur intervjun fortlöpte precis 

som det bör vara i en kvalitativ intervju. (Formuläret med intervjufrågorna åter-

finns i Bilaga 1.) 

När man talar om hur pass strukturerad en intervju är kan man enligt Trost 

tala om två vitt skilda företeelser: å ena sidan kan man med en strukturerad fråga 

avse en fråga med fasta svarsalternativ och med en ostrukturerad fråga avse en 

fråga där svarsmöjligheterna är öppna; å andra sidan talar man många gånger 

istället om att en intervju är högt strukturerad om den har en struktur, dvs. ”om jag 

vet vad jag vill fråga om och allt handlar om just det ämnet och inte om en massa 

annat”.124 Mina intervjuer var strukturerade i den meningen att handlade om ett 
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ämne, men ostrukturerade i den meningen att frågorna som ställdes hade öppna 

svarsmöjligheter. 

Intervjuformuläret är i hög grad skapat på basis av de mer specifika fråge-

ställningar som angavs i slutet av teoriavsnittet. Det var inte alltid helt lätt att for-

mulera intervjufrågorna på ett sätt som kunde producera de data som behövdes för 

att besvara uppsatsens frågeställningar och intervjuformuläret behövde uppdateras 

ett par gånger under arbetet. Vissa detaljer i formuläret ändrades också efterhand 

för att göra det tydligare och mer lätthanterligt. Med undantag för enstaka detaljer 

och frågor har dock intervjuformulären sett i stort sett likadana ut efter de två för-

sta intervjuerna. Det formulär som finns som bilaga till denna uppsats är det se-

nast uppdaterade.  

Analysprocessen 

Efter att ha transkriberat utskrifterna och skrivit in anteckningarna på datorn, så 

påbörjade jag analysprocessen. I denna process användes ungefär de arbetssätt 

som Jens Rennstam och David Wästerfors belyser i sin text ”Att analysera kvalita-

tivt material” och som de menar är grundläggande för samhällsvetenskapliga ana-

lyser, nämligen: sortering, reducering och argumentering.125 Till att börja med sor-

terades materialet. Utskrifterna och anteckningarna lästes igenom noga. Intressan-

ta delar fördes in i ett dokument under en lämplig rubrik, där sedan mer material 

kunde fyllas på under läsandets gång. Efterhand urskiljdes återkommande möns-

ter. Så småningom delades materialet på detta vis upp och ordnades. Jag försökte 

göra detta ganska förutsättningslöst, men givetvis hade jag redan under tiden som 

intervjuerna genomfördes börjat identifiera mönster och skissa på idéer, som se-

dan i viss mån styrde analysprocessen. Nästa steg blev att reducera materialet. Jag 

valde ut de infallsvinklar som jag ville fokusera på och valde sedan exempel som 

illustrerade de valda mönstren, men strävade också efter att ange de exempel som 

bröt samma mönster, med tanke på att presentationen av materialet skulle bli re-

presentativ. Observationerna började också sammanfattas i begrepp och generali-

seringar. I argumenteringssteget började jag sedan förhålla mig till och jämföra 

med den tidigare forskning jag läst, samt med de teoretiska modeller som diskute-

rats i uppsatsen. På detta sätt undersöktes vad som gick igen i min egen forskning 

och vad som bröt av mot denna, vilket utvecklade och gav en bättre förståelse för 

uppsatsens forskningsresultat. Till sist sammanfattades resultaten i mer övergri-

pande slutsatser. 

                                                
125 Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2011), ”Att analysera kvalitativt material”, s. 194. 
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Undersökning 

I detta avsnitt presenteras det material som genererades av de sju intervjuerna. 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades inspelningarna. I två fall 

avbröts inspelningen av olika anledningar – jag har då kompletterat med de an-

teckningar som fördes för hand under alla intervjuer. I ytterligare ett fall råkade en 

hel inspelning raderas. Där består materialet enbart av anteckningarna.  

Först ska några inledande anmärkningar tas upp angående relationen mellan 

Darby och Cloughs modell och min undersökning. De intervjuade hade hållit på 

mellan 18 och 65 år med släktforskning. Sex av sju hade hållit på i 30 år eller mer. 

De intervjuade släktforskarna var alltså mycket erfarna. Det var ju också en med-

veten strategi att intervjua erfarna släktforskare, för att de skulle ha möjlighet att 

göra jämförelser mellan hur de släktforskade innan och hur de släktforskar efter 

onlinetjänsternas intåg. Men det gjorde också att den släktforskargrupp som un-

dersöktes hade vissa speciella egenskaper, med avseende på Darby och Cloughs 

modell. För det första så hade alla de intervjuade släktforskarna redan genomgått 

fas 1–3 innan onlinetjänsternas ankomst, det vill säga, de hade redan tidigare lärt 

sig släktforskningsprocessen och påbörjat sin släktforskning. För det andra hade 

alla släktforskare jag intervjuade, åtminstone med stor sannolikhet, gått igenom 

faserna 5-8 i Darby och Cloughs modell flera gånger under många års, ofta flera 

decenniers, forskning. Det vill säga, de hade upprepade gånger utfört släktforsk-

ning längs olika släktlinjer, från de enklaste fynden via lättillgängliga informa-

tionsresurser, till den mer djupgående forskningen med användning av mer ob-

skyrt material. Dessa två egenskaper återkommer jag till under diskussionen av 

undersökningens resultat, inte minst vid jämförelserna med andra undersökningar. 

Jag fann också att Darby och Cloughs modell inte var tillräcklig för att beskriva 

dessa släktforskares informationsbeteende. Modellen handlar till stor del om hur 

forskning på släktlinjer utförs från början till slut, något det inte alls var säkert att 

de intervjuade släktforskarna höll på med längre, och som i vilket fall inte var 

tillräckligt för att beskriva deras informationsbeteende. Dels hade detta att göra 

med deras långa erfarenhet, men det kan också ses i ljuset av att släktforskning 

innebär så mycket mer än att bara utforska sina egna släktlinjer. 
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Allmänt om de intervjuades användande av onlinetjänster 

Som tidigare nämnts hade de intervjuade alltså hållit på mellan 18 och 65 år med 

släktforskning, och sex av sju hade hållit på i 30 år eller mer. Det gavs inte alltid 

helt klara svar på hur länge de hade använt sig av onlinetjänster i sin släktforsk-

ning, men det vanliga tycktes vara mellan 15-10 år. Den onlinetjänst som flest 

använde var Arkiv Digital. Flera framhöll också hur bra denna tjänst var jämfört 

med föregångare och konkurrenter.  Intervjuperson B poängterade att Arkiv Digi-

tal är i färg, medan Genline ”tyvärr” bara var i svartvitt.  Intervjuperson A berät-

tade att hon använde Arkiv Digital eftersom originalen är avfotograferade där. 

Intervjuperson D påtalade att hon inte använde SVAR:s onlinetjänst för att titta på 

bilder av handlingar, för då tyckte hon att Arkiv Digital var mycket bättre. 

SVAR:s onlinetjänst kunde hon däremot använda för att ta del av databaser, ex-

empelvis Sveriges Befolkning. Intervjuperson G kallade Arkiv Digital för ”det 

bästa som har hänt släktforskningen, sen mormonerna filmade”.126 Det bästa med 

tjänsten menade han var den höga kvalitén. Tre av de intervjuade abonnerade på 

Arkiv Digital, en hade fått tillgång till det via sitt jobb och två tänkte börja abon-

nera på det (och använde det tills vidare på Landsarkivets datorer). Det var egent-

ligen bara intervjuperson F som sade att han inte använde Arkiv Digital. Han an-

vände istället främst SVAR:s webbtjänst för att ta del av fotograferade källor. 

Denna tjänst hade han gratis tillgång till via sin arbetsplats och Landsarkivet. 

Även ett antal av de övriga intervjuade uppgav att de hade använt denna tjänst.  

Några av de intervjuade nämnde att de använt sig av Ancestry – intervjuper-

son D och intervjuperson C specificerade att det var för att söka information om 

emigranter. Intervjuperson B framhöll istället att han använt sig av FamilySearch 

för att leta efter emigranter. Detta var en tjänst som han också abonnerat på. Vad 

gäller Genline, så sade intervjuperson B att det var den första onlinetjänst han 

använde, då det var det enda som fanns för 10 år sedan när han började, medan 

intervjuperson E sade att man ”förr i tiden” kunde använda Genline (jag är inte 

säker på om hon själv hade gjort det). Intervjuperson D berättade att hon använt 

”lite grann” av Genline. Ingen av de intervjuade nämnde det som en tjänst som de 

nu för tiden använde regelbundet. 

Till nutidsforskning, alltså för att hitta nu levande släktingar, berättade två av 

de intervjuade, intervjuperson D och intervjuperson C, att de använde hemsidorna 

birthday.se och Ratsit. (Nutidsforskningen och hur onlinetjänster underlättat för 

denna diskuteras längre fram i uppsatsen.) En av de intervjuade, intervjuperson F, 

berättade om hur han använt olika onlinetjänster, framför allt Family Tree DNA, 

för DNA-släktforskning – tjänster som, påpekade han, Internet var en förutsätt-

ning för att han skulle kunna ta del av. 

                                                
126 Inspelning från intervju med intervjuperson G. 
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En tjänst som flera av de intervjuade använde var Anbytarforum, ett forum för 

släktforskare som nås via Sveriges Släktforskarförbunds webbplats. Intervjuper-

son A beskrev det som en av de saker man måste ”titta på” på nätet. Eftersom hon 

kände till vilka som forskar och vilka som är duktiga, så kunde hon gå in och titta 

på vad dessa forskare hade skrivit. Senare påtalade hon dock att hon visserligen 

tittar på Anbytarforum ”och sådant”, men inte använder sig av det. Intervjuperson 

E tittade enligt uppgift dagligen på Anbytarforum, och berättade att man där kun-

de gå ut och fråga om råd om exempelvis ett visst land, för att kanske kunna få 

svar från någon som kan det landet. Intervjuperson D hade inte använt sig av nå-

got nätforum, men berättade däremot att hon var med på en släktforskarsida på 

Facebook, där man kunde få tips på bra sidor, ställa frågor och ge svar. Själv hade 

hon varken frågat eller svarat, men däremot ”läst och tittat”. Att släktforskare stäl-

ler frågor och går in och tittar på olika typer av forum på Internet, är en intressant 

del av hur kontakten mellan släktforskare har påverkats av Internet och online-

tjänsterna. Detta, och hur det påverkar släktforskarnas informationsbeteende, 

kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen under rubriken ”Kontakten mellan 

släktforskare”. 

Det kan också nämnas att flera av släktforskarna nämnde hur användbart ett 

sökverktyg som Google var i släktforskningen. Intervjuperson E sade till exempel 

att det var ”förvånansvärt” vad man kunde hitta där och intervjuperson C påpeka-

de, angående nutidsforskning, hur lätt det var att få information om människor 

genom att googla dem. De intervjuade nämnde även fler sätt som Internet kunde 

användas på för att söka information till släktforskningen, exempelvis DISBYT 

och Find A Grave. Det är kanske inte nödvändigt att ta upp alla här. Däremot kan 

det vara intressant att ägna ett litet avsnitt åt frågan om hur de intervjuade spred 

information via Internet och onlinetjänster. 

Spridandet av information 

Flera av de intervjuade använde också olika onlinetjänster för att sprida informa-

tion. Även om ämnet för denna uppsats är släktforskarnas sökande efter informa-

tion, så är deras spridande av information så pass intressant och så pass tätt sam-

manknutet med sökande efter information (att någon sprider information via nätet, 

innebär ju rimligtvis att någon annan söker den via nätet) att det ändå är värt att ta 

upp här. Inte minst eftersom det är en avgörande del av ett ämne som diskuteras 

mer nedan, nämligen hur onlinetjänsterna påverkat kontakten mellan släktforskare. 

Intervjuperson G berättade till exempel att han hade en egen blogg, som fun-

gerade som ett slags innehållsförteckning till det material han samlat på sig genom 

åren. (Själva grundinformationen var folk tvungna att köpa av honom.) Längre 

fram under intervjun förtydligade han att bloggen var till för att visa vad han har 

för någonting. Intervjuperson F hade en webbplats, där han hade lagt ut lite efter-

lysningar i förhoppningen att någon vid en sökning skulle hitta dit och upptäcka 
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sina släktingar. Än så länge hade han emellertid inte fått någon respons på denna. 

Intervjuperson D berättade att hon hade som mål att lägga upp en hemsida och 

lägga ut släktforskningen på den, även om det inte var något hon hade gjort än. 

Vad gäller intervjuperson C, så hade han både lagt ut notiser och svarat på frågor 

på Anbytarforum. Som vi ska se, så är detta spridande av information en del av 

hur kontakten mellan släktforskare, inte minst mellan olika länder, har påverkats 

av Internet och onlinetjänsterna. 

 

Släktforskarnas attityder till onlinetjänster – vilka för- och nackdelar 

uppfattades med onlinetjänster 

 

Att det har blivit lättare och bekvämare att söka information med onlinetjänster, 

inte minst eftersom man kan sitta hemma och söka, var något som gick igenom i 

flera av de intervjuades svar. Intervjuperson A menade att arbetet med att söka 

information är mycket lättare nu när det går att sitta hemma vid sin dator och hitta 

allt man behöver.  Intervjuperson G berättade att när han väl skaffat Arkiv Digital 

skulle det bli ”mycket bekvämare” att ha det hemma än att behöva åka till Lands-

arkivet och använda det. På frågan om vilka som var de största skillnaderna innan 

och efter hon började använda onlinetjänster, svarade intervjuperson D att det ju 

är ”fantastiskt att kunna sitta hemma” och att inte vara bunden att åka till ett arkiv. 

Flera av släktforskarna i min undersökning nämnde alltså att en fördel med on-

linetjänsterna är att de kan sitta hemma och slippa åka till arkivet. Veale skrev om 

att släktforskningens metodologiska aspekter har underlättats av Internet, genom 

att begränsningar rörande tid och pengar, kopplade till resande, försvann i och 

med användandet av nätet. Detta bekräftades alltså, åtminstone i viss min, av re-

sultaten av denna undersökning. I detta avseende verkade resultaten också i hög 

grad stämma överens med Garetts undersökning, där de undersökta släktforskarna 

angav följande fördelar med att använda Ancestry.com till släktforskning – ”con-

venience”, ”speed” och ”ease of use”. Det kan också nämnas att de som föredrog 

onlinetjänster framför fysiska arkivlokaler i Garetts undersökning (vilket dock var 

överraskande få), angav bekvämlighet (”convenience”) som anledning till denna 

preferens, vilket ju också stämmer med det som framkom i min undersökning. 

Hur användandet av onlinetjänster påverkat användandet och besökandet av fysis-

ka arkivlokaler, och varför släktforskare trots allt ändå går dit ibland, är något som 

kommer att diskuteras mer längre fram. 

En nackdel med släktforskning via Internet som på olika sätt nämndes flera 

gånger, skulle kunna beskrivas som risken för desinformation. Intervjuperson E 

sade exempelvis om Ancestry, att de gjorde det ”stora misstaget att ta emot allt 
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som släktforskare lämnar in”.127 Intervjuperson F berättade hur han hade märkt att 

vissa användare på DISBYT nöjde sig med att hitta hans uppgifter, föra över dem 

till sin egen databas och sedan själva skickade in ett bidrag till DISBYT för att 

göra sina uppgifter sökbara där – något som ledde till ”rundgång i systemet” Det 

hände därför ibland att han hittade andra forskare på DISBYT som hade exakt 

samma uppgifter som han själv hade, men inget mer. Själv försökte intervjuperson 

F undvika detta genom att gallra i sitt material innan han skickade in det till data-

basen. Han påpekade också att han försökte se till att slå upp allting så nära origi-

nalet det kommer, antingen i originalkällorna eller via de skannade bilderna av 

källorna. Intervjuperson A påpekade att det visserligen hade blivit lätt att göra 

hemsidor, men att det vimlar av fel på dessa. De som gör sådana sidor kan de för-

sta generationerna, men sedan fyller de på med andrahandsmaterial, som hon ofta 

upptäckte var felaktigt. Hon menade att det var en avigsida med nätet att det blivit 

alltför lätt att göra antavlor och även hon påtalade att man måste kontrollera allt 

som står på nätet. Hon berättade också att om man påpekade att det förekom fel på 

en hemsida, så blev sidan ofta kvar ändå, och tyckte att det var en nackdel med att 

lägga upp en hemsida, att den sedan ofta blev kvar ”för evigt”. Därför hade hon 

ingen egen hemsida – och, tillade hon, om hon hade det så skulle ju folk ändå 

”stjäla allt” från den. 

Ovanstående svar ger exempel på en medvetenhet vad gäller den risk för des-

information som användandet av onlinetjänster kan föra med sig. Det som antyd-

des i Tuckers artikel, om att intresset för källan skulle minska när uppgifter blev 

tillgängliga via databaser på nätet, verkade alltså inte stämma för de släktforskare 

som jag intervjuade. Det påpekades ett antal gånger under intervjuerna att det var 

viktigt att tänka på källkritiken. Förutom de exempel som anges ovan, så kan man 

nämna intervjuperson D, som påtalade att ”man har ju gått kursen, man har lärt 

sig, och så följer man liksom det”. Vidare pekade hon på att ”genvägar alltid är 

senvägar” och att noggrannheten är ”nummer ett hela tiden, var man har fått de 

här uppgifterna ifrån”.128 Vilken handling som uppgifterna kommer ifrån är alltså 

något som i hög grad tycktes vara väsentligt för de släktforskare som jag intervju-

ade (det är mer osäkert hur noga det var för dem att veta på exakt vilket arkiv den 

fysiska originalhandlingen befann sig).  

Med tanke på att de släktforskare som intervjuades alla var mycket erfarna 

och alla hade släktforskat innan onlinetjänsternas ankomst, så är det knappast sär-

skilt överraskande att de inte hade kastat källkritiken överbord, bara för att möj-

ligheten att använda onlinetjänster dykt upp. Det skulle dock vara intressant att 

undersöka om det förhåller sig på samma sätt hos sådana som hållit på med släkt-

forskning under betydligt kortare tid, som inte har varit med om att släktforska 

                                                
127 Anteckningar från intervju med intervjuperson E. 
128 Inspelning från intervju med intervjuperson D. 
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utan onlinetjänster, och som inte har samma erfarenhet och kunskap som de släkt-

forskare som intervjuades i denna undersökning. Det kan ju tänkas att det Tucker 

nämner i sin artikel i betydligt högre grad skulle kunna gälla för denna grupp, än 

för den grupp släktforskare som intervjuades till denna uppsats. 

Vissa av Darby och Cloughs respondenter menade ju att den separata inlär-

ningsfasen (fas 3 i deras modell) höll på att bli mindre relevant för dagens forska-

re som kan skaffa information via nätet och ägna sig åt ett slags ”trial and error”-

sökande, och många av respondenterna lärde sig också via denna teknik, vilket i 

den konceptuella modellen representerades av en inlärningsfas som gick parallellt 

med övriga faser. Jag beskrev detta som ett möjligt exempel på hur informations-

beteendet kunde påverkas av användande av digitala släktforskningstjänster. Detta 

resultat går dock knappast att applicera på de släktforskare som jag intervjuade, 

eftersom dessa redan gått igenom fas 3 i Darby och Cloughs modell, ”lärandefa-

sen”, innan onlinetjänsterna kom. De verkade i regel mycket medvetna om de 

korrekta metoderna för släktforskning, och detta hade inte förändrats av online-

tjänsterna. I detta avseende tycktes alltså släktforskarnas informationsbeteende ha 

förändrats mindre av användandet av onlinetjänster, än vad Darby och Cloughs 

undersökning verkade visa. Detta berodde alltså troligtvis på att de korrekta meto-

derna för släktforskning lärts in före onlinetjänsterna, och att alla intervjuade hade 

lång erfarenhet av släktforskning och troligtvis hunnit skaffat sig en bra förståelse 

för vad god släktforskning innebär. De farhågor som vissa av de intervjuade släkt-

forskarna nämnde, om exempelvis risken för desinformation, kan dock tyda på att 

de inte var lika säkra på att mer nyblivna släktforskare var lika noga med detta 

inlärningssteg. Åtminstone ett par av de släktforskare som intervjuades tycktes 

skriva under på de farhågor som nämndes i Veales artikel om ”the quickie genea-

logist” – släktforskaren som inte blir tränad i de värderingar, färdigheter och me-

toder, som är grundläggande för genealogin. Detta understryker hur intressant det 

skulle vara att studera mer nyblivna släktforskare som alltid forskat via online-

tjänster, för att kunna jämföra och se om dessa har ett annat förhållningssätt än 

sina mer rutinerade kollegor till källkritik och inlärningen av en korrekt släkt-

forskningsmetod. 

Däremot så nämndes aldrig kommersialiseringen av släktforskningens aktivi-

teter, som Veale talade om, som ett problem av de släktforskare jag intervjuade. 

Det ska dock understrykas att jag aldrig ställde några direkta frågor om vad släkt-

forskarna ansåg om kommersialisering och kommersiella onlinetjänster. Detta är 

ett område som det skulle vara intressant att se mer forskning kring. Veale mena-

de att kommersialiseringen gick stick i stäv med släktforskningens tradition av 

voluntarism. Men de intervjuade släktforskarna sade aldrig någonting om denna 

kommersialisering, än mindre att den skulle vara negativ. De mycket positiva om-

dömena om företaget Arkiv Digitals tjänster tycktes snarast peka i motsatt rikt-

ning. 
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Kontakten mellan släktforskare 

Ett intressant mönster som efterhand kunde skönjas under genomläsningen av 

materialet, var de olika sätt som de intervjuade upplevde att kontakten mellan 

släktforskare hade påverkats av onlinetjänsterna. Innan intervjuerna genomfördes 

hade jag inte tänkt på vilken betydande roll som kontakt mellan släktforskare spe-

lar för sökande av information. Det tycktes vara en central del av släktforskares 

informationsbeteende, och det var något som tycktes gälla för släktforskningen 

både innan och efter onlinetjänsternas ankomst. 

En av de intressantaste förändringarna var hur kontakten mellan släktforskare 

(och släktforskarnas sökande efter information över huvud taget) tycktes ha blivit 

betydligt mer internationell. Detta tas upp längre fram i avsnittet med underrubri-

ken ”Internationell släktforskning”. Men även förutom detta sades mycket intres-

sant om kontakten mellan släktforskare. Intervjuperson E menade att det med In-

ternet har blivit mycket lättare att få kontakt med och fråga andra forskare. På 

frågan om hur denna kontakt gick till före Internet, svarade hon att det berodde på 

”hur fräck man var”. Själv har hon skrivit ohejdat till folk, berättade hon, och 

framhöll att det faktiskt var sällan som man inte får svar när man frågar. Även om 

den intervjuade i det här fallet alltså hade varit aktiv i att ta kontakt med andra 

släktforskare även innan onlinetjänsterna, påtalade hon ändå att det blivit mycket 

lättare i och med Internet. Som exempel på hur man kunde ta kontakt med perso-

ner nämnde hon Anbytarforum där man kan gå ut och fråga om råd eller själv få 

ett mejl av någon som sett att man sökt efter en viss sak. Själv tittade hon mycket 

ofta på Anbytarforum. Intervjuperson E berättade också att hon och några till var i 

Finland, för att hjälpa till med att starta ett liknande forum. Jag hade på förhand 

inte förväntat mig att Anbytarforum skulle nämnas så mycket som det gjorde i de 

intervjuades redogörelser. Blotta faktumet att forumet förekom så flitigt i mina 

intervjuer verkade visa på att kontakten mellan släktforskare var viktig för släkt-

forskarna, och att denna kontakt dessutom var något som påverkades av online-

tjänsterna. 

 Den sociala aspekten av släktforskning framstår alltså som något som för-

stärks ytterligare av exempelvis en onlinetjänst som Anbytarforum. Det tycks allt-

så finnas en poäng i det Veale skriver om att även släktforskningens sociala 

aspekter har underlättats av Internet. Veale skrev ju att nätets interaktiva natur 

underlättade för en hobby som till stor del handlar om att dela med sig. Denna bild 

bekräftades alltså av intervjuerna – i flera av dem gjordes det ju klart att kontak-

terna mellan släktforskare hade underlättats. Låter man sig inspireras av Veale, 

skulle man kanske kunna säga att Internets natur och släktforskningens natur pas-

sar varandra – eftersom Internet är interaktivt till sin natur och släktforskningen 

till sin natur handlar om att dela med sig. 

Men det fanns också exempel på hur kontakten mellan släktforskare i viss 

mån upplevdes ha försämrats. Intervjuperson C berättade hur föreningsverksam-
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heten var betydligt starkare före onlinetjänsterna. Han beskrev hur det förr bruka-

de anordnas ”anbytardagar”, som gick ut på att alla som hade släktingar inom ett 

visst område träffades, istället för att lägga ut en annons och fråga efter anorna, 

och så gjorde man listor på vem som hade vad. Men idag är det där ”nästan sten-

dött”, berättade han. Förr var man också medlem i en massa olika föreningar, för 

att kunna knyta kontakter – men idag kan man, som C påpekade, med mejl nå 

såväl New York som Queensland på tre sekunder, något han beskrev som en 

”enorm utveckling.” Han fortsatte att berätta att när Internet var nytt var det fram-

för allt de yngre som höll på med det och då fick man ändå inte tag på de äldre, 

eftersom de inte var med där. Men idag ”är ju alla med”, menade han. Släktfors-

kare var enligt C ”fantastiskt bra på att vara digitaliserade långt upp i åren”.129 En 

viss typ av social kontakt verkar alltså ha minskat, nämligen den föreningsverk-

samhet som C beskrev.  

Även intervjuperson D, som ju menade att det var fantastiskt att kunna sitta 

hemma och inte behöva åka till arkivet, menade att det också var lite tråkigt, efter-

som ”det ger ju andra saker” att åka till arkivet, nämligen att man träffar andra 

där, vilket är roligt. En kompensation för detta är dock de släktforskarträffar som 

föreningen åker iväg på tre gånger per år. På dessa utbildningshelger träffas man 

och sitter tillsammans och pratar ”hejvilt”. Deltagarna bor på något vandrarhem 

och släktforskar online tillsammans. Intervjuperson D tyckte att dessa träffar var 

väldigt roliga och påpekade att de inte alls var som på Landsarkivet där man ”får 

vara tyst eller sitta och viska, utan det blir ju på ett helt annat sätt”.130 Här tycks vi 

faktiskt ha ett exempel på att onlinetjänsterna även kunde ge en fördel till den 

sociala samvaron utanför Internet, på så vis att de tillät släktforskare att sitta och 

prata vid sina datorer på något vandrarhem medan de forskade, istället för att sitta 

och vara tyst eller viska på Landsarkivet. (Att ”den sociala biten” kunde vara nå-

got som drar släktforskare till arkiven i en tid då deras forskning till stor del kan 

utföras hemma, kommer diskuteras mer under rubriken ”Fysiska arkivlokaler”.) 

Det är intressant att notera att kontakten mellan släktforskare är något som 

knappt finns med alls i Darby och Cloughs modell. Min undersökning tycktes visa 

att kontakten mellan släktforskare (som man faktiskt kan se som ett slags informa-

tionsresurs) genomsyrar alla släktforskningens situationer. Att döma av undersök-

ningen verkade den till stor del försiggå över nätet. Man kan spekulera i hur det 

hade påverkat Darby och Cloughs modell om de hade tagit kontakten mellan 

släktforskare i beaktande vid utformandet av modellen och placeringen av infor-

mationsresurser i olika faser. Kanske hade nätet som informationsresurs i högre 

grad dykt upp även i senare faser i deras modell, då aktivitet på forum och e-

                                                
129 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
130 Inspelning från intervju med intervjuperson D. 
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postkontakt med andra släktforskare kan tänkas vara något som är vanligt i både 

tidigare och senare faser av släktforskningen. 

Den internationaliserade släktforskningen 

Det kanske bästa exemplet på hur kontakten mellan släktforskare har påverkats av 

Internet och onlinetjänsterna, är hur den internationella kontakten mellan släkt-

forskare har påverkats. Här tycktes det finnas en klar skillnad jämfört med hur det 

var före onlinetjänsterna. Intervjuperson F berättade om hur han ägnat sig en hel 

del åt att korrespondera med amerikanska forskare, som sökte rötter i Sverige, via 

e-post. Han spred informationen till de amerikanska forskarna med tanke på ett 

eventuellt utbyte. Eftersom F hade släktingar som emigrerat, berättade han, så 

kunde han ju någon gång bli intresserad av att ta reda på vad som hände med des-

sa, och då skulle han behöva assistans från USA. E-postkorrespondensen blev 

alltså ett sätt att knyta kontakter med amerikanska släktforskare, för att kunna 

”byta tjänster mot tjänster” för att slippa betala avgifter över Atlanten. I kombina-

tion med att han svarade på amerikaners frågor via e-post lade han också upp bil-

der och information på webbsidor. Det gällde till exempel inskannade sockenkar-

tor från 1880-talet, som han kunde lägga upp om någon hade frågor om en viss 

socken. Eftersom e-posten enligt F inte var så utvecklad för att skicka bilagor på 

den tiden, så tyckte han det kändes lättare att tillgängliggöra materialet i form av 

en webbsida. Han berättade också att han inte hade haft kontakt med amerikanska 

släktforskare innan han började använda onlinetjänster och slog fast att Internet 

hade varit avgörande för hans internationella kontakter. 

Intervjuperson C berättade att han visserligen ägnade sig åt interaktioner med 

utländska släktforskare även före Internet, men att det då var brevledes och tog 

flera månader. Att hålla kontakten fungerade ”inte sådär jättelångt i praktiken”. 

Idag, fortsatte han, ”så är det ju korta tillfällen, någon månad så där, så har man ett 

ganska bra utbyte, och sen får man ju förvänta sig att man inte hör av dem på ett 

par år, det är inte alls ovanligt”.131 Sen när man behövde någonting, så kunde man 

höra av sig på nytt. Han bekräftade att denna typ av interaktioner absolut hade 

ökat. Intervjuperson C beskrev också hur han använde Facebook för att hitta av-

lägsna släktingar som försvunnit utomlands – dessa kunde man ju annars inte hitta 

via ”de normala medlen”, men ”hittar du bara en på Facebook, så har de ju ofta 

lagt ut sina utvandrade släktingar”.132 Han tyckte denna metod var ”väldigt prak-

tisk” eftersom han hade ett antal hundra släktingar som lämnat landet de senaste 

20 åren. 

Även intervjuperson E hade knutit kontakter utanför Sveriges gränser tack 

vare sin släktforskning. Ett exempel på hur detta skett genom onlinetjänster var 

                                                
131 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
132 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
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hennes historia om hur hon genom en engelsk onlinetjänst hade kommit i kontakt 

med två engelska kvinnor. Eftersom de alla tre släktforskade på samma personer i 

England, så kunde de samarbeta i sin släktforskning. En av kvinnorna hade också 

varit på besök hos henne i Sverige. Intervjuperson E berättade också att det kunde 

hända att släktforskare från andra länder bad henne att kolla upp saker i Arkiv 

Digital. Hon påpekade dock att man gjorde på ett liknande sätt även innan Arkiv 

Digital. 

Det var inte bara just kontakterna mellan släktforskare över landsgränserna 

som tycktes ha ökat genom Internet och onlinetjänsterna, utan också forskningen 

på utländskt material över huvud taget. Intervjuperson E tycktes överlag vara en 

person med ett stort intresse för sina rötter utomlands, och hade bland annat rest 

till Frankrike och Finland och arkivforskat långt innan onlinetjänsterna kom. Men 

hon påtalade att hon fått mycket mer information om sin franska släkt sedan ”da-

torerna” kommit. Hon berättade vidare om webbsidor där man kunde hitta avskrif-

ter av finskt material, samt information rörande franska och engelska adelsmän på 

medeltiden. Intervjuperson D berättade att hon använt Ancestry för att söka in-

formation om släktingar i USA. Intervjuperson B använde onlinetjänsten Family-

Search för att forska på sina emigrantsläktingar, bland annat via amerikanska 

kyrkböcker. På frågan om han försökte hitta sådana även innan det fanns online-

tjänster, svarade han att han ”inte alls” försökte detta och att han inte hade någon 

aning om hur amerikaforskningen gick till förr i tiden. Vad gäller spridande av 

information så berättade intervjuperson G om hur han spred ut information om hur 

hans släktforskning fortskred ”i hela världen” via sin blogg, och beskrev hur han 

på bloggen hade besökare från både Amerika, Tyskland och Frankrike. 

Kanske skulle man alltså kunna tala om att släktforskarnas informationsbete-

ende har internationaliserats. Deras spelplan har blivit större – och även om in-

tresset för släktforskning på utländskt material och kontakten med utländska släkt-

forskare hos ett par av de intervjuade hade funnits där redan innan onlinetjänster-

na, så har möjligheterna att utöva denna typ av släktforskning förbättrats. Kanske 

kan man med begrepp lånade från Wilsons modell, säga att onlinetjänsterna har 

avlägsnat den geografiska barriär, eller ”intervening variable”, som tidigare be-

gränsade det internationella informationsutbytet. 

Typer av information och typer av handlingar 

Svaren som gavs på frågorna om huruvida onlinetjänsterna hade påverkat vilken 

typ av information (exempelvis namn, biografiska fakta eller information om per-

sons omgivning) släktforskarna använde, följde ett ganska enhetligt mönster. De 

flesta av de intervjuade verkade mena att de hade ett brett intresse och var intres-

serade av många olika typer av information, och att detta inte hade förändrats ge-
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nom onlinetjänsternas ankomst. Det som förändrades genom Internet och online-

tjänsterna var i så fall snarare möjligheten att hitta olika typer av information.  

Intervjuperson B påtalade att han söker efter allt som är matnyttigt och går in i 

så många arkiv han kan. Detta hade inte förändrats sedan han började använda 

onlinetjänster. Intervjuperson A menade att man automatiskt blir intresserad av 

historia när man håller på med släktforskning, och nämnde olika typer av histo-

riskt intressant material som man kan hitta via nätet (medeltidsbrev och gamla 

kartor till exempel). Hon påtalade dock att sådant hade intresserat henne ända från 

början. När jag frågade intervjuperson E om användandet av onlinetjänster hade 

påverkat vilken typ av information hon letade efter, svarade hon först nej, men 

lade sedan till att det snarare skett en utvidgning av sådant hon hade sökt sedan 

tidigare. På samma fråga svarade intervjuperson F att onlinetjänsterna hade gjort 

det möjligt att söka efter betydligt mer, och betydligt mer varierad, information. 

Intervjuperson D svarade att hon ville ha ”så mycket kött på benen som det går att 

få”, men trodde inte att användandet av onlinetjänster hade påverkat vilken typ av 

information hon söker efter. Bilden som framträder är alltså av ett underliggande 

intresse som funnits både innan och efter onlinetjänsterna. Som vi såg, så påtalade 

dock ett par av de intervjuade släktforskarna att användandet av onlinetjänster 

hade gett detta intresse större möjligheter att förverkligas.  

Det ska påpekas att frågan om typer av information kanske är lätt att förväxla 

med frågan om typer av handlingar, även om jag under intervjuerna har försökt för-

klara vad jag menade med respektive fråga. Hur som helst så är frågorna närbesläkta-

de – en typ av information som man inte tänkt på att söka efter tidigare, kan säkert 

ofta sammanfalla med en typ av handling man inte tänkt på att söka efter tidigare. 

Svaren på frågorna om typer av handlingar ska därför redovisas i det följande, och 

kan troligtvis ge viktig information som kompletterar den ovan redovisade. 

Mönstret som framträder när man går igenom svaren på frågan om huruvida 

vilka typer av handlingar (exempelvis kyrkböcker eller mantalslängder) som an-

vänds i släktforskningen har förändrats sedan onlinetjänsternas ankomst, är ännu 

mer enhetligt än när det gällde typer av information. Den rådande meningen ver-

kade vara att onlinetjänsterna inte hade påverkat vilka typer av handlingar de in-

tervjuade använder, eftersom de varit så pass noggranna redan innan onlinetjäns-

ternas ankomst. På frågan om det finns vissa typer av handlingar hon börjat an-

vända mer eller mindre sedan hon började söka information genom onlinetjänster, 

så svarade intervjuperson A nekande. Hon hade ju hållit på så många decennier 

innan dess, förklarade hon. När jag frågade intervjuperson E om nätet påverkat 

vilka typer av handlingar hon söker efter, svarade hon att hon varit väldigt nitisk, 

och därför inte kunde säga att det var några nya typer av handlingar hon blivit 

intresserad av. Hon tillade att om man är en riktig forskare, så använder man allt. 

Även intervjuperson D svarade att hon inte trodde att användandet av onlinetjäns-
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ter hade påverkat vilken typ av handlingar hon använde under släktforskningen: 

”man har ju gått kursen, man har lärt sig, och så följer man det […] oavsett”.133  

Intervjuperson C svarade också nej på denna fråga och sade att han var ”väl-

digt inbiten” redan innan. Han kom dock med ett tillägg som jag tror kan vara 

mycket värt att tänka på: eftersom han bodde i Uppsala och hade tillgång till 

Landsarkivet så ändrade inte onlinetjänsterna vilka typer av handlingar han an-

vände i praktiken. Däremot om han hade bott någon annstans, underströk han, så 

hade det varit en ”gigantisk förändring”. Det är i och med att han har bott där han 

har bott, som han har haft tillgång till dessa typer av handlingar, men för ”den 

normala befolkningen” är det en enorm skillnad, menade han. Detta är en faktor 

som kan vara värd att ta i beaktande. Som jag tidigare redogjort för, så fick jag tag 

i de intervjuade på en föreläsning på Landsarkivet i Uppsala. Alla som intervjua-

des tycktes bo i Uppsala och därmed i närheten av detta arkiv. Gissningsvis hade 

flera gjort det även innan de började använda onlinetjänster. Att de som intervjua-

des till denna uppsats alla hade möjligheter att relativt snabbt ta sig till den plats 

där kyrkböcker faktiskt förvaras (om än inte kyrkböcker från hela landet), är helt 

klart en faktor som kan påverka forskningsresultaten gällande användandet av 

olika typer av handlingar och, kanske än mer, användandet av fysiska arkivloka-

ler, vilket kommer att tas upp längre fram i uppsatsen. Det var dock endast inter-

vjuperson C som explicit nämnde att hans situation är annorlunda jämfört med 

majoriteten av släktforskare, eftersom han bor i samma stad som Landsarkivet. 

Det ska angående detta påpekas att det så klart är en skillnad mellan vilken 

typ av handlingar man söker efter och vilken typ av handlingar man använder. Jag 

är rädd att jag inte har varit helt konsekvent när denna fråga har ställts. Man kan 

till exempel tänka sig att en person som bor hundra mil från närmaste arkiv och 

inte har tillgång till onlinetjänster, ändå söker efter samma typ av handlingar som 

släktforskare med bättre tillgång, nämligen i den meningen att hon eller han är 

intresserad av att hitta samma handlingar. Däremot kanske denne avlägset belägne 

släktforskare faktiskt inte använder samma typ av handlingar, på grund av det 

geografiska avstånd som skiljer denne från de handlingar som hon eller han är 

intresserad av. Situationen skulle alltså kunna likna den som framträdde när det 

gällde olika typer av information: intresset har inte förändrats, men däremot de 

faktiska möjligheterna. Och här skulle de släktforskare som jag intervjuat, som 

haft turen att bo i samma stad som ett landsarkiv, sticka ut på så vis att de i högre 

grad än andra haft både intresse och möjlighet att ta del av olika typer av hand-

lingar redan innan de började använda onlinetjänster. 

Sammanfattningsvis så framträder alltså en bild, vad gäller både typer av in-

formation och typer av handlingar, av ett underliggande intresse som funnits både 

före och efter onlinetjänsterna. När det gällde typer av information, så påtalade 
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dock ett par av de intervjuade släktforskarna att användandet av onlinetjänster 

hade gett detta intresse större möjligheter att förverkligas. (En liknande bild gavs 

även av ett par av de intervjuade när det gällde kontakterna med utländska släkt-

forskare – de fanns redan innan, men Internet och onlinetjänsterna hade hjälpt 

dem rejält på traven.) Att de intervjuade uppvisade stor enighet om att intresset för 

olika typer av information och olika typer av handlingar var konstant för och efter 

onlinetjänsterna, är kanske inte så överraskande med tanke på deras långa erfaren-

het. De hade en gedigen släktforskning bakom sig, ofta långt innan onlinetjänster-

na blev påtänkta – vilken typ av information de intresserar sig för eller vilken typ 

av handlingar de använder förändras därför inte bara för att verktygen att nå denna 

information och dessa handlingar förbättras. Det kan också vara värt att påminna 

sig om det som Börnfors skrev angående släktforskningens växande popularitet 

som en följd av ny teknik på 70-talet – nämligen att detta förutsätter ett redan la-

tent intresse för släktforskning. På samma sätt kan man nog säga att de intervjuade 

släktforskarnas sökande efter nya typer av information, med stor sannolikhet bör 

kunna vara en följd av att det redan sedan tidigare funnits ett latent intresse för 

denna information. 

Nutidsforskning 

Hos ett par av släktforskarna förekom rapporter om hur nutidsforskningen, det vill 

säga forskningen på nu levande släktingar, förändrats i och med onlinetjänsternas 

ankomst. När jag frågade intervjuperson C om hur användandet av onlinetjänster 

har påverkat vilken typ av information han sökte efter, svarade han att man hade 

tillgång till samma sak när det gäller det äldre materialet, men att nutidsforskning-

en däremot hade ”ändrats fruktansvärt” genom att man idag kan utföra den via 

Facebook. Som tidigare nämnts, beskrev intervjuperson C hur han använde Face-

book för att hitta avlägsna släktingar som hade försvunnit utomlands. Detta var 

något som inte hade gått att göra tidigare med vad han kallade för ”de normala 

medlen”. Genom att hitta en släkting på Facebook kunde han sedan hitta utvand-

rade släktingar, genom att dessa lagts ut på dennes Facebook-sida. För något år 

sedan, fortsatte C, så hade man ju också en familjebild på Facebook där familje-

medlemmar kunde stå uppräknade. Vidare påpekade han att det också var roligt 

när folk förr hade en bild på sig själva, vilket dock enligt honom inte var lika van-

ligt längre. 

Intervjuperson D berättade att hon använde hemsidorna Birthday.se och Ratsit 

för att nutidsforska, och beskrev hur man där kunde söka på namn och få reda på 

om folk levde och var de bodde någonstans. Även intervjuperson C hade använt 

sig av Birthday.se och Ratsit. Intervjuperson C nämnde också hur Google möjlig-

gör nutidsforskning – han påpekade att bara genom att googla två personer till-

sammans, så får man ”alltid” reda på vilka barn de har, ”för det är någon sådan 



 58 

här ’webbis’ som har dykt upp”.134 Det verkade alltså som om användandet av 

onlinetjänster, i och med möjligheten att hitta personer via Facebook, Birthday.se 

och Ratsit, kan ha haft en kraftig påverkan på släktforskares informationsbeteende 

i samband med nutidsforskning. Det är intressant att notera att nutidsforskningen 

inte tycks beaktas i Darby och Cloughs modell. Deras modell fokuserar främst på 

utforskandet av släktlinjer bakåt i tiden. Det är tänkbart att detta påverkar deras 

resultat vad gäller släktforskares användande av onlinetjänster, i och med att nu-

tidsforskningen var en situation där sådana spelade en stor roll och tycktes ha haft 

en kraftig påverkan på informationsbeteendet, att döma av vad som sades i ett par 

av intervjuerna. 

Informationsresurser 

Information som inte återfinns online 

Vid vilka tillfällen gick de intervjuade till handlingar som inte gick att nå via on-

linetjänsterna? Här fanns ett tydligt mönster. Ett antal av de intervjuade nämnde 

nämligen att de gick till handlingar som inte gick att nå via onlinetjänsterna när de 

behövde gå ”djupare” i släktforskningen eller hitta mer ”udda” saker. Anledning-

en till att man gick till detta material kunde vara att släktforskaren skrev en upp-

sats, arbetade på en sockengenealogi eller hade fått betalt för ett uppdrag – det vill 

säga, man arbetade på vad man nog skulle kunna kalla för ett ”avancerat” stadium 

i släktforskningen. 

Intervjuperson A underströk exempelvis att allt inte är avfotograferat och hel-

ler aldrig kommer att bli det. Det finns ”otroligt mycket arkivmaterial”, sade hon, 

”som de aldrig kommer att ha plats eller råd att fotografera”.135 Som exempel an-

gav hon ”sådana där väldigt udda saker” som, när hon inte hittade det digitaliserat 

på onlinetjänster, exempelvis kunde hitta på handskriftsavdelningen på Carolina 

Rediviva (som exempel nämner hon brevsamlingar). Hon hade i viss mån använt 

sig av denna typ av material, eftersom hon publicerat en del uppsatser där sådant 

material hade behövts. Intervjuperson G berättade om ett uppdrag han fick betalt 

för att göra av en person från det geografiska område som var G:s specialitet. Per-

sonen ifråga ville ha reda på vart en släkting på 1800-talet tagit vägen. (Det visade 

sig att släktingen hade mördat sin kusin och hamnat på hospital.) Vid detta tillfäl-

le, berättade han, fick han sitta på Landsarkivet och ägna sig åt arkivforskning. 

Även intervjuperson C påtalade att det fortfarande är så att om man ska ”gå djupa-

re in i det”, då får man gå tillbaka till arkivet och titta på originalen, för då finns 

det inte filmat. (Han underströk hur liten andel av Landsarkivets material som är 

                                                
134 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
135 Inspelning och anteckningar från intervju med intervjuperson A. 
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filmat.) Längre fram upprepade han att det var just när man ska ”fördjupa sig” och 

”gå ner på djupet”, som man gick till handlingar som inte kan nås via någon on-

linetjänst. Själv höll han på med sockengenealogier, och använde sig i detta arbete 

av ett antal olika typer av handlingar, som inte var fotograferade. Denna typ av 

handlingar åkte han till Landsarkivet för att ta del av. Det fanns även fler av de 

intervjuade som använde sig av originalhandlingar, men hos dessa framkom det 

inte lika tydligt om det var i något speciellt stadium, av släktforskningen som de 

gick till dessa handlingar. Jag kommer dock att skriva mer om detta längre fram 

under rubriken ”Fysiska arkivlokaler”. 

Enligt Darby och Cloughs undersökning, så skulle de fysiska versionerna av 

församlingsböcker med mera, anses som mest värdefulla av släktforskarna, när 

dessa uppnått fas 7 i släktforskningen, fasen då släktforskaren försöker fylla i 

luckor och reda ut oklarheter, och potentiellt behöver använda sig av resurser som 

exempelvis specialsamlingar.  Onlinetjänsterna skulle vid detta stadium inte anses 

som lika värdefulla, vilket enligt Darby och Clough antagligen skulle bero på att 

onlineresursernas möjligheter uttömts under de tidigare stadierna. Detta stämmer 

inte med resultaten från min undersökning. Aldrig nämndes någonting om att 

släktforskarna jag intervjuade skulle ha föredragit att använda de fysiska versio-

nerna av församlingsböckerna – men så tycktes det också krävas ganska mycket 

för att möjligheterna att använda dessa församlingsböcker via onlinetjänster skulle 

uttömmas. Darby och Cloughs studie är bara något år gammal, men kanske är det 

ändå helt enkelt så att möjligheterna för de brittiska släktforskare som intervjua-

des i deras undersökning för något år sedan, åtminstone vad gäller församlings-

böcker, uttömdes tidigare än för de svenska släktforskare jag intervjuade 2014.  

Däremot var det alltså så att släktforskarna i min undersökning gick till hand-

lingar som inte fanns på nätet, när de behövde gå djupare i släktforskningen, och 

alltså i en senare fas av forskningen. Så mönstret att släktforskare är mer intresse-

rade av fysiska handlingar under senare faser av släktforskningen, kan kanske 

sägas gå igen i min undersökning (även om det i min undersökning inte gällde just 

församlingsböcker). Fast det finns anledning att ställa sig lite tvivlande till att des-

sa ”senare faser” verkligen skulle vara de senare faser som beskrivs i Darby och 

Cloughs modell. Även om det ligger nära till hands att placera denna ”djupare” 

släktforskning i någon av de två övre faserna i deras konceptuella modell, så lig-

ger det kanske ännu närmare till hands att se det som tillfällen då släktforskningen 

gick utöver ett rent släktträdsbyggande – ett exempel är det där uppdraget om 

mordfallet som intervjuperson G beskrev, som var en del av en släktforskning, 

men ändå något helt annat än ett rent släktträdsbyggande.  Darby och Cloughs 

modell är väldigt fokuserad på själva byggandet av släktträdet, och tycks inte 

rymma de otaliga andra aspekter av släktforskningen som finns. Det är mycket 

möjligt att detta påverkar deras forskningsresultat. Sammanfattningsvis kan man 

alltså säga att mitt resultat att släktforskare söker sig till information som inte 
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finns online när de behöver gå djupare i släktforskningen, stämmer med Darby 

och Cloughs modell, så till vida att det även i deras modell var så att fler fysiska 

dokument användes vid senare fasers djupare släktforskning. Men man skulle 

alltså också kunna säga att den djupare släktforskning som det talades om i min 

undersökning går utöver Darby och Cloughs modell, eftersom denna inte tar i 

beaktande sökande efter annan information än sådan som rör släktträdsbyggande. 

Fysiska arkivlokaler 

Av särskilt intresse ur arkivsynpunkt är så klart frågan om hur onlinetjänsterna 

påverkat de intervjuades besök vid fysiska arkivlokaler. Här framkom ett tydligt 

mönster: det visade sig att de intervjuade besökte fysiska arkivlokaler mer sällan 

än innan de började använda onlinetjänster.  Detta var en punkt där alla sju inter-

vjuade var helt samstämmiga. Hur mycket de var där kunde dock variera. Inter-

vjuperson E sade att hon inte går till arkivet längre, eftersom de inte längre har 

något där som hon behöver. Hon menade på att eftersom hon har en dator med 

allting, så fanns det ingen anledning att gå dit. Förr satt hon däremot flera gånger i 

veckan på arkivet. Intervjuperson F, å sin sida, berättade att det fortfarande blir 

ganska många besök på arkivet, i den mån han hinner forska. 

Något som antagligen både är ett resultat av, men också förstärker, utveck-

lingen mot färre besök på fysiska arkivlokaler, är de försämrade öppettiderna, som 

två av de intervjuade nämnde. Intervjuperson D berättade att innan onlinetjänster-

na kom, så var hon ofta på Landsarkivet. Hon kom dit på kvällarna och på den 

tiden var det öppet tre kvällar i veckan men, berättade D, ”nu är det ju väldigt 

neddraget jämfört med vad det var då”.136 Hon berättade att de nu för tiden bara 

hade öppet en kväll i veckan (på tisdagar). De har också öppet på dagtid men, på-

pekade hon, den som jobbar har inte möjlighet att besöka arkivet då. Hon berätta-

de också om hur hon och några bekanta brukade ta en veckas semester och åka 

upp till SVAR i Ramsele, där de satt tillsammans och släktforskade, var och en på 

sin del. Dit åkte de dock inte längre, ”nu är det ju privat” – man får betala (förr i 

tiden var det gratis) och det är ganska dåliga öppettider där också berättade hon. 

Även intervjuperson C beskrev Landsarkivets neddragna öppettider, och menade 

att det till stor del är på grund av de sjunkande besökssiffrorna som de har dragit 

ned på öppettiderna så mycket. 

Det kan också vara intressant att notera hur arkivet verkade användas på ett 

annat sätt av släktforskarna när de väl var där. Detta verkade visserligen vara nå-

got som inte var ett direkt resultat av just onlinetjänsterna. Intervjuperson C berät-

tade att när han åker till Landsarkivet för att få tag i vissa originalhandlingar, så 

åker han inte dit och sätter sig för att titta på det som finns i forskarsalen längre. 

Istället åker han bara dit och beställer fram det han vill ha och fotograferar av det. 

                                                
136 Inspelning från intervju med intervjuperson D. 
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Man sitter inte alls där och läser längre enligt C. Det är nämligen bara att ta dit 

digitalkameran ”och så drar du av alltihopa och så läser du det när du kommer 

hem”. Numer finns dessutom digitalkamera uppsatt på plats, så ”du tar bara med 

dig USB-minne, stoppar in USB-minnet, filmar av det du ska ha, så går du 

hem”.137 Förr i tiden satt man på arkivet och forskade, men det är det ju ingen som 

gör längre enligt intervjuperson C, som underströk att man bara går bara dit för att 

hämta information, något som är helt annorlunda än hur det var tidigare. Även 

intervjuperson G nämnde denna möjlighet, och beskrev det som en bra sak med 

Landsarkivet att han kan gå ner dit och fotografera av en volym, ”så åker den rätt 

in i mitt USB-minne”.138 Även när forskarna går till arkivet tycktes det alltså i flera 

fall vara så att man inte går dit för att forska, utan bara för att hämta material, som 

man sedan går hem och tittar på i sin egen dator. En intressant ändring i informa-

tionsbeteendet, även om den kanske inte är ett direkt resultat just av användandet 

av Internet och onlinetjänster. 

Resultatet från min svenska, kvalitativa undersökning, stämde väl överens 

med den brittiska, kvantitativa undersökning som tidigare nämnts, som visade att 

personer som sade sig hålla på med släktforskning utgjorde 56 procent av besö-

karna på brittiska arkiv år 2012, jämfört med 73 procent år 2007. Om det är så att 

användandet av onlinetjänster gör släktforskare mindre benägna att besöka fysiska 

arkiv, så borde det rimligtvis innebära att det de senaste åren skett en minskning 

av antalet släktforskare som besöker arkiven. Den brittiska undersökningen tycks 

också visa att släktforskarna åtminstone på brittisk mark har minskat både i antal 

och i andel av den totala mängden besökare på arkiven. (Det vore så klart önsk-

värt om det gjordes en liknande undersökning om besökare på svenska arkiv.) 

Garetts resultat tycks dock gå på tvärs mot mina. I hennes undersökning sva-

rade ju majoriteten av de intervjuade att användandet av onlinetjänsten Ance-

stry.com faktiskt ökade deras besök på the Alabama Department of Archives and 

History, medan bara ett fåtal menade att dessa besök hade minskat. Mina forsk-

ningsresultat tydde tvärtom på att släktforskarna blir mindre benägna att besöka 

fysiska arkiv. De intervjuade i Garetts undersökning menade alltså att användan-

det av Ancestry hade haft en rakt motsatt effekt, jämfört med vad användandet av 

onlinetjänster tycktes ha haft enligt de intervjuade i min undersökning. Ytterligare 

ett resultat från Garetts undersökning, som tycks gå stick i stäv med mina forsk-

ningsresultat, är att 23 av 27 svarande menade att de hellre bedrev släktforskning i 

en fysisk lokal än online (och då var det alltså inte bara Ancestry.com de jämförde 

med, utan släktforskning online i allmänhet). Bland de mer rutinerade släktfors-

karna i Garetts undersökning var resultatet om möjligt ännu tydligare. Sju av åtta 

veteraner svarade nämligen att de gick till fysiska arkivlokaler oftare sedan de 

                                                
137 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
138 Inspelning från intervju med intervjuperson G. 
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hade börjat använda Ancestry, och samtliga i veteran- och ”experienced”-gruppen 

menade att de föredrog att bedriva släktforskning i en fysisk arkivlokal. Garett 

menade att det var väntat att veteranerna skulle föredra fysiska lokaler, eftersom 

de började forska innan Internet hade blivit vanligt, och därför var mer bekväma 

att forska på det sätt de alltid hade gjort. Men detta stämmer alltså inte med de 

intervjuade i min undersökning, som alla hade börjat släktforska innan de började 

använda onlinetjänster, men som nu ändå till stor del gått över till att forska hem-

ifrån via dessa tjänster, istället för på fysiska arkivlokaler. 

Vad kan denna skillnad i resultat bero på? En skillnad mellan min och Garetts 

undersökning, är att Garett valde ut släktforskare som hon visste forskade i en 

fysisk arkivlokal, medan jag inte hade som mål att välja släktforskare som forska-

de i fysiska arkivlokaler. De släktforskare som jag tog kontakt med var visserligen 

på Landsarkivet, men inte för att forska utan på en föreläsning anordnad av ett 

släktforskarförbund. Detta är en trolig delförklaring till motsättningen mellan 

mina och Garetts resultat. Enligt Garett var ju också ADAH ett arkiv som särskilt 

välkomnade och uppmuntrade släktforskning. Men det hela är ändå märkligt. De 

som intervjuades till denna undersökning uppvisade ju inte något särskilt mot-

stånd mot fysiska arkivlokaler – de flesta av dem gick faktiskt till ett arkiv ibland. 

Ändå så påtalade de att de gick dit mer sällan eftersom det var så bekvämt att sitta 

hemma, och då bodde de ändå i samma stad som Landsarkivet. Ytterligare en för-

klaring till skillnaderna mellan våra resultat kanske kan vara att jag aktivt efter-

frågade sådana släktforskare som använde onlinetjänster, och därmed i högre grad 

än Garett fick tag i personer med en positiv inställning till onlinetjänster (precis 

som att hon kanske i högre grad fick tag på personer med en preferens för fysiska 

arkivlokaler, eftersom hon eftersökte personer som använde sådana). Men inte 

heller detta kan vara hela förklaringen – flera av personerna i Garetts veteran-

grupp använde ju åtminstone Ancestry för sin släktforskning, och var alltså inte 

helt obekanta med onlinetjänster.  

Kanske kan en förklaring också vara att Garetts text är fyra år äldre än min. 

(Det ska dock anmärkas att åtminstone de flesta av de släktforskare som jag inter-

vjuade hade hållit på med onlinetjänster längre än sedan 2010. Men det är ju inte 

helt säkert att deras besök på fysiska arkiv hade börjat minska redan då.) En annan 

tänkbar förklaring är att Arkiv Digital idag kanske helt enkelt är mycket bättre än 

vad Ancestry.com var för fyra år sedan. Bildkvalitén på Arkiv Digital är ju fak-

tiskt så bra att intervjuperson E påpekade att hon helst inte går till pappershand-

lingar på grund av att hennes syn börjar bli dålig. Då är det bättre att titta på hand-

lingarna på en dator menade hon, eftersom man då kan man förstora. Kanske har 

vi idag helt enkelt nått en punkt då fördelarna överväger nackdelarna för många 

släktforskare – en punkt som kanske inte hade uppnåtts på den tid och plats där 

Garetts undersökning utfördes.  
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Faktorer bakom de intervjuades besök till fysiska arkivlokaler 

Förutom möjligtvis intervjuperson E tycktes dock ingen av de intervjuade helt ha 

upphört att besöka fysiska arkivlokaler. Av vilka anledningar valde de intervjuade 

att, trots tendensen till färre arkivbesök, ibland ändå gå till fysiska arkivlokaler? 

Jag har redan nämnt att det kunde vara när de av olika anledningar ville ägna sig 

åt en ”djupare” släktforskning. Men det fanns också andra anledningar. En av an-

ledningarna anknyter till något som jag varit inne på tidigare – släktforskningens 

sociala sida. Några av släktforskarna nämnde nämligen att det var i samband med 

kontakter med andra, som man valde att gå till arkivet. Intervjuperson G berättade 

till exempel att en anledning till att han fortfarande besöker Landsarkivet ibland är 

för ”den sociala biten” – ”det är roligt att gå dit och träffa all den här personalen, 

och de känner ju mig”. Han fortsatte med att berätta att de har ”väldigt fint ordnat 

med fikarum” och sade att han naturligtvis också går dit ”när släktforskarna har 

någon sammankomst och så”.139 Angående det sistnämnda är det så klart värt att 

återupprepa att jag faktiskt hittade alla sju intervjuade just på en föreläsning som 

släktforskarföreningen höll på Landsarkivet. I det fallet rör det sig kanske inte om 

direkt släktforskning på arkivet, men det är ändå ett tillfälle då många släktforska-

re, trots den utveckling som varit sedan onlinetjänsternas ankomst, samlas under 

arkivets tak. Även intervjuperson C berättade att han nu för tiden framför allt 

kommer till Landsarkivet med anledning av kurser och ”mötesverksamhet” – be-

tydligt mer än vad han kommer dit med anledning av någon forskning han har att 

utföra: ”jag är ju där ett par gånger i månaden, men då hinner jag aldrig sätta mig 

ner”.140 Och intervjuperson D menade ju, som tidigare nämnts, att det var lite trå-

kigt att man inte behövde åka till arkivet, eftersom det var så roligt att träffa andra 

där, och hur resorna med släktforskarföreningen i viss mån var en kompensation 

för detta. Mötena mellan släktforskare tycktes helt klart ha en viss dragningskraft, 

som verkade kunna resultera i fortsatta besök på arkiven – om än möjligtvis inte 

för just forskning. Arkivet kunde fungera som möteslokal helt enkelt. 

Det fanns också en annan anledning till att besöka fysiska arkivlokaler, som 

jag tycker är så intressant att den förtjänar en egen underrubrik, nämligen hur sek-

retesslagstiftning och personuppgiftslagen ”drog” släktforskare till arkiven. Dessa 

faktorer påverkade heller inte bara besöken på fysiska arkivlokaler, utan hade 

också andra konsekvenser för släktforskarnas informationsbeteende (och hur detta 

informationsbeteende påverkades av onlinetjänster), som jag ska ta upp i ett av-

snitt längre fram. Först kan det dock vara värt att titta närmare på Garetts och 

Darby och Cloughs undersökningar, för att se vad det var som drog släktforskarna 

till arkivet i deras undersökningar, samt om detta något stämmer överens med de 

faktorer jag lyft fram som kan få släktforskare att ta sig till fysiska arkivlokaler. 

                                                
139 Inspelning från intervju med intervjuperson G. 
140 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
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På Garetts fråga om vad som var den största fördelen med att gå till en fysisk 

lokal, så förekom svar som ”assistance of archival staff” och ”access of original 

records” – det sistnämnda var det vanligaste svaret i veterangruppen. Även på 

Garetts fråga om varför de intervjuade föredrog att gå till fysiska lokaler framför 

att forska online, så var de vanligaste svaren att man där kunde få hjälp av arkiv-

personal, samt få se originalhandlingar. Hade dessa två faktorer någon påverkan 

på släktforskarna som jag intervjuade?  Låt oss börja med svaret ”access of origi-

nal records”. Ingen av de intervjuade släktforskarna i min undersökning nämnde 

originalhandlingar som sådana, som en faktor som kunde få dem att ta sig till ar-

kivet. Kanske kan den, av de intervjuade släktforskarna ofta nämnda, höga kvali-

teten på Arkiv Digitals bilder på originalhandlingarna vara en förklaring till detta. 

Som tidigare nämnts är denna troligtvis betydligt högre än på de flesta av Ance-

strys bilder för fyra år sedan. 

Låt oss nu gå över till faktorn ”assistance of archival staff”. Detta är en faktor 

som även Darby och Clough föreslår som en förklaring till släktforskares besök på 

arkiven. Deras undersökning visade att besöken på fysiska arkivlokaler var en 

konstant informationsresurs från fas 5 (där de enklaste fynden gjordes, med de 

lättast tillgängliga resurserna) till fas 7 (där man arbetade med luckor och oklarhe-

ter, och behövde ta hjälp av potentiellt många fler resurser, exempelvis special-

samlingar). Darby och Clough gissar att detta har att göra med att släktforskarna i 

början av sin forskningsprocess värdesätter kontakten med personal och andra 

forskare (medan det under senare faser kanske snarare hade att göra med att källor 

söktes som kanske aldrig kommer att göras tillgängliga online). De föreslår alltså 

en faktor liknande Garetts ”assistance of archival staff”, som en förklaring till 

varför släktforskare använder fysiska arkiv i början av sin släktforskningsprocess. 

Hur såg det du ut i min undersökning? Faktum är att bara en av de intervjuade 

släktforskarna nämnde möjligheten att ta hjälp av arkivpersonal som en anledning 

att gå till arkivet. Det var intervjuperson D som beskrev hur hjälpsamma de hade 

varit på SVAR i Ramsele. Hon underströk dock att personalen på Landsarkivet 

inte var lika hjälpsamma. Däremot nämnde hon att man kunde ta hjälp av jourha-

vande släktforskare eller någon bekant, om man till exempel ville ha hjälp med att 

läsa vad som stod på något dokument. Hon nämnde också släktforskarträffarna 

som ett tillfälle då man kunde hjälpa varandra. Kanske spelade det roll att inter-

vjuperson D var den minst erfarna av de släktforskare som jag intervjuade. Att de 

intervjuade i min undersökning annars inte verkade gå till ett arkiv för att få hjälp 

med sin släktforskning tror jag nämligen beror på att de var så pass erfarna att de 

inte var i särdeles stort behov av denna typ av hjälp. Detta var alltså i regel inte 

något som kunde dra dem till arkivet. Även om den ”sociala biten” kunde dra 

släktforskarna till arkivet, så verkade inte detta ha att göra med att släktforskarna 

jag intervjuade var i behov av hjälp från personal och andra forskare. De hade 

redan gått igenom fas 1-3 innan onlinetjänsternas ankomst, och hade alltså redan 
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lärt sig hur släktforskarprocessen går till och de var så pass erfarna att de i regel 

inte behövde uppsöka en fysisk arkivlokal för hjälp, om det alltså inte gällde så-

dant som inte fanns på onlinetjänsterna. De släktforskare som Darby och Clough 

intervjuade hade överlag inte samma långa erfarenhet, och hade inte kommit lika 

långt. 

Detta tycks också få till följd att Darby och Cloughs resultat att användandet 

av fysiska arkiv var konstant genom faserna 5 till 7 inte tycks stämma med min 

undersökning.  Snarare verkade det som om användandet av fysiska arkivlokaler 

enligt min undersökning ökade under fas 7, då släktforskarna behövde gå dit för 

att hitta material till en mer djupgående forskning. Däremot verkade användandet 

av fysiska arkivlokaler befinna sig på en låg nivå under de tidigare faserna då allt 

gick att hitta via exempelvis Arkiv Digital. I detta avseende visade alltså min un-

dersökning på ett mer förändrat informationsbeteende än Darby och Cloughs un-

dersökning: släktforskarna i min undersökning sökte i regel inte information i 

fysiska arkivlokaler, annat än om det gällde sådant som inte fanns tillgängligt via 

onlinetjänsterna, något som alltså troligtvis hade att göra med deras erfarenhet. 

Vissa av dessa undersökningars resultat stämmer dock överens med mina. I 

Garetts veterangrupp förekom till exempel svaret ”access to Records not online” 

ett par gånger, på frågan om vad som var den största fördelen med att gå till en 

fysisk arkivlokal (ett svar som inte förekom i de andra grupperna av släktforskare 

i hennes undersökning). Detta var också något som kunde skönjas i min under-

sökning, som en anledning till att besöka fysiska arkivlokaler. Att döma av Ga-

retts undersökning tycks detta kunna vara ett svar typiskt för mer rutinerade släkt-

forskare, som kommit så pass långt i sin släktforskning att mer ”obskyra” hand-

lingar kan bli aktuella. Även Darby och Clough föreslog som sagt att det under 

senare faser i släktforskningsprocessen, kunde vara de källor som kanske aldrig 

kommer att göras tillgängliga online, som drog släktforskarna till arkiven. 

Sekretesslagstiftning och personuppgiftslagens påverkan på släktforskning via 

onlinetjänster 

Flera släktforskare berättade att lagstiftning kunde tvinga dem att ibland gå till 

arkiven, så att de kunde få tag på nyare material. Detta tycks alltså vara ytterligare 

en faktor bakom släktforskares arkivbesök. Intervjuperson B berättade till exem-

pel om hur han hade gått till stadsarkivet i Uppsala för att söka mantalsuppgifter, 

med anledning av sekretessgränsen som ligger över uppgifterna på nätet. Även 

intervjuperson D berättade att de få gånger som hon kommer till Landsarkivet, så 

är det för att hon måste komma åt de lite nyare uppgifterna som det är sekretess 

på. Hon berättade också att hon hade varit på Länsstyrelsen och arbetat på deras 

persondator, för att få tillgång till samtida personuppgifter. Intervjuperson F berät-

tade hur han vid en period (i början av 2000-talet) hade varit tvungen att åka till 

Stockholms stadsarkiv för att på datorn där få tag i deras arkivhandlingar på Inter-
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net. Detta hade att göra med att Riksarkivet, med anledning av personuppgiftsla-

gen, var så försiktiga med vilka uppgifter de gjorde tillgängliga på nätet. Arkiv-

myndigheten var enligt honom ”väldigt restriktiva” med att göra sent arkivmateri-

al, från 1900-talets början, tillgängligt via Internet. Intervjuperson F var juridiskt 

intresserad och delade inte den restriktiva uppfattning som myndigheten tillämpa-

de. Han påpekade dock att denna restriktiva tillämpning lättat efterhand och tror 

att man ”insett att det inte var meningen att lagen skulle tolkas på det där viset”.141 

Personuppgiftslagen visade sig också påverka släktforskningen på andra sätt. 

Intervjuperson F berättade nämligen en annan intressant historia med anknytning 

till personuppgiftslagen och dess påverkan på släktforskares användande av on-

linetjänster. Han hade nämligen använt Anbytarforum i sex år, men slutat använda 

det i mitten av 2000-talet på grund av en dispyt om rättsregler. Intervjuperson F 

hade tyckt att forumet var utmärkt, men så hade någon kommit på att låta Datain-

spektionen titta på forumets verksamhet. Efter att Datainspektionen tittat på foru-

met, kom det på riksnyheterna att Släktforskarförbundet ägnade sig åt personregi-

strering. Som en ”paniklösning” stängde förbundet delar av forumet och förbjöd 

folk att diskutera personer som man visste var i livet eller som var födda för mind-

re än hundra år sedan. Intervjuperson F menade att det blev ”lätt bisarra regler” 

och tyckte att förbundets tolkning av lagen var ”närmast värre” än Datainspektio-

nens (vars tolkning han inte heller delade). Han tyckte att förbundet hanterade det 

hela klumpigt och kände att han inte längre ärligt kunde delta i forumet, eftersom 

han inte godkände deras regler. Det är mycket möjligt att F var ganska ensam om 

att reagera på detta sätt, men historien är ändå intressant som ett exempel på hur 

lagen kan sätta käppar i hjulet för släktforskares användande av onlinetjänster. 

Personuppgiftslagen visade sig också påverka i vilken form de intervjuade 

använde databaser. Lagen hindrar nämligen databaser med uppgifter från senare 

tid från att förekomma på Internet. Som nämns i bakgrundsavsnittet, så har Riks-

arkivet endast ute folkräkningar fram till 1900 (just nu håller man på med 1910). 

Vill man ha databaser med tillgång till senare uppgifter, så får man köpa dem på 

skiva (eller använda dem på något arkiv eller annan plats som tillgängliggör dem). 

Intervjuperson B räknade upp flera olika databaser (Sveriges Dödbok, olika ver-

sioner av Sveriges Befolkning samt Sveriges Begravda), som han dock bara an-

vände på CD-skiva. De databaser han nämnde var också sådana som med anled-

ning av personuppgiftslagen inte fanns online. Även intervjuperson A nämnde att 

hon bara använde databaser som ”dödboken” och ”folkräkningarna” på CD som 

man köper. Intervjuperson C sade angående databaser att ”de mest användbara, 

Sveriges Befolkning 1970, 1980, 1990-skivorna, Sveriges Dödbok framför allt” 

inte fanns på nätet.142 

                                                
141 Inspelning och anteckningar från intervju med intervjuperson F. 
142 Inspelning från intervju med intervjuperson C. 
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Sammantaget får man säga att användandet av databaser på CD-skivor verka-

de hänga kvar hos flera släktforskare. En stor anledning till detta torde vara per-

sonuppgiftslagen, som hindrar databaser med personuppgifter från senare tid från 

att komma upp på nätet. Precis som lagstiftning av denna typ kunde få släktfors-

karna att komma till arkivet, så kunde den alltså också få dem att köpa CD-skivor 

med information på. Sammanfattningsvis kan lagstiftningen på det viset sägas ha 

en ”bromsande” effekt på släktforskningens utveckling mot att bli alltmer online. 

Man kanske återigen kan tala om en barriär eller ”intervening variable” i Wilsons 

bemärkelse – om den inte hindrar sökandet efter information, så resulterar den 

åtminstone i att detta sökande tar sig andra former än vad det annars hade gjort. 

Det verkar också vara en faktor som påverkar valet av informationsresurser allde-

les oavsett vilken fas släktforskaren befinner sig i, något som kanske kan ses som 

ett tecken på att olika faser i en släktforskningsprocess, liknande dem som Darby 

och Clough presenterar, inte är tillräckliga för att förklara varför informationsre-

surser används när de gör. 
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Slutdiskussion 

Frågeställningarna som låg till grund för denna undersökning var två till antalet: 

Hur påverkas släktforskares informationsbeteende av användandet av onlinetjäns-

ter för släktforskning? Varför påverkas informationsbeteendet så som det gör? 

Dessa specificerades senare i uppsatsen till ett antal frågeställningar om hur, och 

varför, användandet av onlinetjänster för släktforskning påverkade släktforskares 

sökprocess, vilken typ av information släktforskaren söker efter, samt vilka in-

formationsresurser denne använder. Om jag börjar med att besvara dessa mer spe-

cifika frågeställningar, så kan jag sedan sammanfatta dessa svar för att också få 

fram svar på de ursprungliga och grundläggande två frågeställningarna. Jag börjar 

med fråga 1 och 2:  

Hur påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning, släktforskarens 

sökprocess?  

Varför påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning, släktforskarens 

sökprocess på det sätt som det gör?  

(Ordet ”sökprocess” tycks antyda ett antal handlingar som görs i en viss ordning. 

Det kan därför vara värt att redan från början understryka att även om mitt materi-

al gav svar på vad som gjordes i en mängd olika situationer, så gav det inte sär-

skilt mycket svar på i vilken ordning detta gjordes.) En första aspekt man kan läg-

ga märke till är lättheten att söka och sprida information, och dess positiva och 

negativa konsekvenser för släktforskningen. Onlinetjänster som Arkiv Digital och 

Anbytarforum användes flitigt. Släktforskarna ansåg att sökandet efter informa-

tion hade blivit lättare och bekvämare, vilket hade att göra med att man kunde 

sitta hemma och forska, istället för att åka iväg till arkivet. Samtidigt underströks 

det att man behövde vara vaksam på de risker för desinformation som nätet inne-

bar. Även detta tycktes ha att göra med lättheten i att publicera information via 

onlinetjänsterna – oavsett om det gällde Ancestry som tog in vad som helst som 

folk skickade in, DISBYT där man kunde kopiera andras uppgifter på ett sätt som 

ledde till rundgång i systemet eller webbplatser som vimlar av fel eftersom folk 

förlitat sig på andrahandsmaterial (en person sade ju också explicit att det blivit 

för lätt att göra antavlor). 
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Lättheten att söka och sprida information, som är en konsekvens av online-

tjänsterna, kan sammanfattningsvis sägas vara ett mynt med två sidor – å ena si-

dan är det bekvämt att kunna sitta hemma, å andra sidan finns det en risk för att 

källkritiken åsidosätts. Ska man på basis av detta sammanfatta hur användandet av 

onlinetjänster påverkat släktforskarens sökprocess, kan man alltså säga att denna 

har blivit bekvämare och lättare eftersom man kan sitta hemma, men att lättheten i 

att sprida och söka information som onlinetjänsterna medfört också har inneburit 

att man under processens gång måste vara vaksam på felaktig och osäker informa-

tion. 

 Medvetenheten om källkritikens vikt tycktes dock inte ha minskat hos de 

släktforskare som jag intervjuade – ett antal gånger förekom som sagt påpekanden 

om det viktiga i ett källkritiskt förhållningssätt. Denna medvetenhet hade antagli-

gen att göra med att de släktforskare jag intervjuade var erfarna och hade lärt sig 

den rätta processen redan innan onlinetjänsternas ankomst. Denna del av sökpro-

cessen, att kontrollera källor, tycktes alltså inte ha förändrats för de släktforskare 

som jag intervjuade. 

En viktig del av släktforskningens sökprocess tycktes vara att ha kontakt med 

andra släktforskare. Att detta var en viktig del av sökprocessen var kanske inte 

något som i sig hade förändrats av användandet av onlinetjänster. Däremot så 

hade själva formerna för kontakterna mellan släktforskare förändrats. Även denna 

tycktes i viss mån ha blivit lättare. Ett exempel på hur kontakten mellan släktfors-

kare underlättats, var Anbytarforum där man kunde gå in och ställa frågor om 

olika ämnen med anknytning till släktforskning. Inspirerad av Veale, skulle man 

kunna säga att Internet med dess olika tjänster, och släktforskningen, passar var-

andra eftersom de båda är interaktiva till sin natur. En stor del i hur kontakten 

mellan släktforskare hade underlättats, gällde de internationella kontakterna.  

Släktforskarna sökte och spred information via kontakter med släktforskare på 

andra sidan jorden, på ett sätt som inte hade varit möjligt i samma utsträckning 

före onlinetjänsterna. Man tycktes också i högre grad söka på utländskt material, 

sedan man började använda onlinetjänster. Man kanske kan säga att informations-

beteendet hade internationaliserats. 

Men även detta mynt visade sig ha en baksida. Det fanns aspekter i kontakter-

na mellan släktforskare som också tycktes ha gått förlorade till stor del som ett 

resultat av användandet av onlinetjänster. Föreningsverksamheten hade försvagats 

och man träffade inte lika ofta andra forskare på arkivet. Det ska dock nämnas att 

det gavs exempel på hur social samvaro mellan släktforskare, även utanför nätet, 

hade underlättats av onlinetjänsterna – det anordnades nämligen speciella helger 

då släktforskare åkte iväg några dagar, bodde på vandrarhem och släktforskade 

tillsammans via nätet samtidigt som man pratade med varandra. Något sådant 

hade knappast varit möjligt innan onlinetjänsterna. Även här tycks det röra sig om 

en lätthet med två sidor som onlinetjänsterna fört med sig – å ena sidan lättheten 
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att kontakta släktforskare (över hela världen) och möjligheten att sitta tillsammans 

och släktforska via nätet samtidigt som man pratar ”hejvilt”, å andra sidan tenden-

sen till att kontakterna via onlinetjänster ”tränger ut” exempelvis föreningsverk-

samhet. 

Släktforskandets internationalisering, underlättandet för sökande och spridan-

de av information, samt underlättandet för kontakt mellan släktforskare, tycks alla 

ha att göra med att onlinetjänsterna avlägsnar geografiska barriärer. Man behöver 

inte längre resa till ett arkiv och man kan ta kontakt med släktforskare från hela 

världen utan hänsyn till geografiska avstånd. Avlägsnandet av dessa barriärer kan 

ha stor betydelse för släktforskares informationsbeteende, trots att det inte alltid 

verkar så dramatiskt vid första påseende – det kan röra sig om en så enkel sak som 

att slippa ta bussen till arkivet. Veales åsikter om hur Internet påverkat släktforsk-

ningen positivt kunde sammanfattas i två punkter: för det första att släktforskare i 

mindre utsträckning behöver resa för att få tag på information, och för det andra 

att Internet underlättar för delandet av information mellan släktforskare världen 

över. Båda dessa punkter har alltså bekräftats av denna undersökning och båda 

tycks ha att göra med hur geografiska barriärer avlägsnas av släktforskningen – 

något som alltså verkar vara en nyckel till att förstå hur och varför användandet av 

onlinetjänster påverkar släktforskarnas sökprocess. Låt mig nu ta tag i fråga 3 och 

4: 

 Hur påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning vilken information 

släktforskaren söker efter? 

 Varför påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskningen vilken infor-

mation släktforskaren söker efter, på det sätt som det gör? 

 En sak som kan tas upp här, som redan tidigare nämnts i samband med släktfors-

kandets internationalisering, är så klart att släktforskarna i högre grad sökte efter 

utländskt material, och alltså information om de förfäder som levt och varit aktiva 

i utlandet, sedan man började använda onlinetjänster. Intresset för ens utländska 

förfäders öden hade antagligen funnits redan sedan tidigare (detta sades också 

explicit i något fall), men möjligheten att söka på detta material hade förbättrats 

av onlinetjänsterna. Återigen har vi att göra med den geografiska barriär som 

avlägsnats av onlinetjänsterna. 

De intervjuade menade annars att deras breda intresse för många olika typer 

av information inte hade förändrats av onlinetjänsternas ankomst. Det påpekades 

dock ett par gånger att det skett en ”utvidgning” av sådant man sökt sedan tidigare 

eller att onlinetjänsterna gjort det möjligt att söka efter mer och mer varierad in-

formation. Enligt släktforskarna var det alltså inte så att man intresserat sig för 

någon ny typ av information – däremot så påtalade alltså ett par av dem att det 

fanns mycket mer att söka efter tack vare onlinetjänsterna. Den allmänna mening-
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en hos de intervjuade släktforskarna var att användandet av onlinetjänster inte 

heller hade påverkat vilken typ av handlingar de använde. Det hade att göra med 

att de redan lärt sig sedan tidigare vilka typer av handlingar man skulle leta i som 

släktforskare. En av de intervjuade påtalade dock att det hade gjort stor skillnad 

om han inte hade bott så nära Landsarkivet – då hade han genom onlinetjänsterna 

kunnat använda typer av handlingar som han inte kunnat använda tidigare. Här är 

det återigen onlinetjänsternas avlägsnande av en geografisk barriär som uppmärk-

sammas. Över huvud taget så framträder bilden av att det snarare är barriärer som 

avlägsnats än nya intressen hos släktforskarna som uppkommit. En faktor som kan 

spela in här, är släktforskarnas långa erfarenhet, som ofta var lång redan när de 

började använda onlinetjänster – de hade haft god tid på sig att skaffa sig ett brett 

intresse för olika typer av information och visste redan innan onlinetjänsternas 

ankomst vilka handlingar man bör använda till sin släktforskning. 

Nutidsforskningen kan dock nämnas som ett område som tycktes ha påverkats 

kraftigt av användandet av onlinetjänster. Möjligheten att söka information om 

nutida släktingar har påverkats starkt av exempelvis Facebook. Det är tänkbart att 

detta är något som förändrats genom användandet av onlinetjänster – att man i 

högre grad söker information om nutida släktingar än vad man gjort tidigare. Det 

var dock bara en person som gav någon längre redogörelse för detta. Detta är ett 

fenomen det skulle vara intressant att forska vidare på. 

Sammanfattningsvis kan man nog säga att i den mån släktforskarna sökte efter 

information de inte hade sökt efter förr, så verkade det bero på att det helt enkelt 

fanns mer att hitta tack vare onlinetjänsterna. Jag går över till fråga 5 och 6:  

Hur påverkar användandet av onlinetjänster för släktforskning, vilka informa-

tionsresurser för släktforskning som används?  

Varför påverkar användandet av släktforskning, vilka informationsresurser för 

släktforskning som används, på det sätt som det gör? 

Hur hade informationsresurser som inte nås via onlinetjänsterna påverkats av an-

vändandet av onlinetjänster? Till att börja med kan det påpekas att nästan alla av 

de intervjuade fortfarande gick till fysiska arkiv, trots användandet av onlinetjäns-

ter. Informationsbeteende hade alltså inte förändrats så radikalt att släktforskarna 

slutat att använda fysiska arkivlokaler och handlingar som inte återfinns online. 

Det nämndes till exempel att man gick till handlingar som inte kunde nås via on-

linetjänsterna vid de tillfällen då man behövde gå djupare i forskningen eller ville 

hitta mer obskyrt material. Det underströks ett par gånger att det aldrig kommer 

att gå att fotografera allt. Det fanns alltså fortfarande anledning, inte minst för 

dem som ägnade sig åt en mer avancerad släktforskning, att ta sig till arkivet för 

att ta del av handlingar som inte återfinns online. 
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Det fanns också andra anledningar att ta sig till fysiska arkivlokaler. Släkt-

forskningens sociala sida kunde vara en anledning – ”den sociala biten” nämndes 

av ett par släktforskare som en fördel med att befinna sig på ett fysiskt arkiv, och 

kurser och föreläsningar hölls ju under arkivets tak (det var till exempel på en 

sådan föreläsning jag hittade samtliga deltagare i undersökningen). En annan an-

ledning var lagstiftning som hindrade material från att komma ut på nätet – detta 

material fick då istället eftersökas på fysiska arkivlokaler eller på databaser på 

CD-skivor. En sådan typ av lagstiftning kan ses som ett slags barriär som påverkar 

och till stor del hindrar släktforskares användande av onlinetjänster. 

En anledning för släktforskare att besöka fysiska arkiv, som både Darby och 

Clough och Garett nämnde, tycktes dock inte vara lika relevant för de släktforska-

re jag intervjuade – nämligen att ta sig till arkivet för att få hjälp från personal och 

andra forskare. Att denna anledning inte var lika relevant för de släktforskare som 

intervjuades till denna undersökning hade nog med deras erfarenhet att göra. Att 

användandet av informationsresurser påverkas av släktforskarens erfarenhet, åter-

speglas kanske bättre i Wilsons mer allmänna modell, än i Darby och Cloughs 

modell. Wilsons modell visar att personen som sökt information, efter processan-

det och användandet av informationen, hamnar i en ny kontext – hans modell över 

informationssökande blir därmed till ett slags ”loop”. Detta stämmer väl med 

mina resultat - en stor del av den kontext som de släktforskare jag intervjuade 

befann sig i, var ett resultat av att de tidigare redan hade gått igenom processen 

flera gånger. Detta gjorde att deras användande av onlinetjänster påverkade deras 

släktforskning på ett annat sätt än vad det hade gjort om de varit nybörjare. Detta 

är något som jag tror kan förklara en del av de intervjuades informationsbeteende 

– deras erfarenhet hade gjort deras sökande mer fokuserat och deras extraherande 

av information mer effektivt, och detta kan förklara varför de om möjligt tycktes 

välja onlinetjänsterna framför det fysiska arkivet. De visste vad de ville ha och hur 

de kunde få det – därför gick de direkt till de fotograferade originalhandlingarna 

på Arkiv Digital, vilket var snabbare och mer effektivt än att gå till ett arkiv och 

leta rätt på dem (dit de däremot hade kunnat gå som nybörjare för att få hjälp av 

personal och andra släktforskare). Om det är så, så kan vi alltså säga att det finns 

speciella faktorer som drar, inte bara nybörjare som man annars skulle kunna tro, 

utan även erfarna släktforskare till onlinetjänster istället för till fysiska arkiv – 

faktorer som är specifika för just erfarna släktforskare, nämligen en större fokuse-

ring och effektivitet i sökandet, som uppnåtts genom många års erfarenhet. (Detta 

kan inte minst fungera som en motvikt mot Garetts resultat, där veteranerna enty-

digt menade att de föredrog fysiska arkivlokaler.) 

Trots de olika anledningarna till att fortfarande besöka fysiska arkiv, så var 

det dock otvetydigt så att besöken på fysiska arkivlokaler, även om de inte hade 

upphört helt, hade minskat som ett resultat av släktforskarnas användande av on-

linetjänster. Anledningen till det står väl troligtvis att finna i det som redan tidiga-
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re nämnts – nämligen släktforskarnas åsikt att det var lättare och bekvämare att 

kunna sitta hemma och forska. I denna undersökning var det alltså helt klart så att 

onlinetjänsternas avlägsnande av geografiska barriärer, också hade inneburit att 

släktforskarna i regel valde att inte ta sig igenom dessa geografiska barriärer om 

det inte fanns någon speciell anledning till det. När släktforskarna tog sig till en 

fysisk arkivlokal var det också ofta så att de snarare gick dit och hämtade informa-

tion, snarare än att forska där – detta genom möjligheten att själv fotografera av 

material och sedan titta på det hemma på sin egen dator. 

Det kan verka som ett mycket väntat resultat att släktforskarnas besök på fy-

siska arkivlokaler skulle minska, men faktum är att Garett i sin undersökning kom 

fram till ett rakt motsatt resultat – släktforskarnas besök på det specifika arkiv 

som undersöktes i hennes text hade ökat som ett resultat av användandet av on-

linetjänsten Ancestry.com, och de mer erfarna släktforskarna i hennes undersök-

ning menade alla att de föredrog att forska på fysiska arkivlokaler än online. Man 

kan tänka sig ett antal olika förklaringar till skillnaderna mellan våra undersök-

ningar: Garett undersökte släktforskare som befann sig på ett fysiskt arkiv (men 

som inte nödvändigtvis använde sig av Ancestry), medan jag letade efter släkt-

forskare som använde sig av onlinetjänster (men som inte nödvändigtvis forskade 

på fysiska arkiv). Det skiljer fyra år mellan min och Garetts undersökning. Den 

onlinetjänst som släktforskarna i min undersökning framför allt föredrog som er-

sättning för det fysiska arkivets källor var Arkiv Digital, medan Garetts undersök-

ning handlade om Ancestry – kanske är den högre kvaliteten på dagens Arkiv 

Digital, jämfört med Ancestry för fyra år sedan, en del av förklaringen till skillna-

derna mellan våra undersökningar. Garetts antagande, att de mer erfarna släkt-

forskarna började släktforska innan Internet blev vanligt och därför ville fortsätta 

så som de alltid hade gjort, tycktes hur som helst inte stämma med min undersök-

ning. 

Detta för oss in på en betydelsefull aspekt av frågan om varför släktforskarnas 

informationsbeteende påverkats på det sätt som det gjort. Naturligtvis var avlägs-

nandet av de geografiska barriärerna centralt för denna förändring – men å andra 

sidan kanske inte detta avlägsnande hade varit tillräckligt för att förändra släkt-

forskarnas informationsbeteende, om kvaliteten på det material som var tillgäng-

ligt online hade varit märkbart sämre än originalhandlingarna. Flera av de inter-

vjuade nämnde hur bra Arkiv Digitals färgbilder på kyrkböckerna var jämfört med 

föregångare, som exempelvis Genline. (Och med tanke på Garetts undersökning, 

så kan det påpekas att åtminstone Ancestrys svenska material till stor del bygger 

på Genlines svartvita bilder.) En av de intervjuade berättade att hon, på grund av 

att synen började bli sämre, föredrog att se handlingarna på Arkiv Digital framför 

att titta på pappersoriginalen. Låt mig nu återgå till de grundläggande frågeställ-

ningarna:  
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Hur påverkas släktforskares informationsbeteende av användandet av onlinetjäns-

ter för släktforskning?  

Varför påverkas informationsbeteendet så som det gör? 

Onlinetjänsterna har inte helt tagit över släktforskarnas sökande efter information. 

Släktforskare går fortfarande till fysiska arkivlokaler för att gå på föreläsningar 

eller hitta mer obskyrt material. De använder fortfarande databaser på CD-skivor 

eftersom det finns lagstiftning som hindrar material från att komma ut på nätet. 

Besöken på fysiska arkivlokaler och användandet av fysiska arkivhandlingar har 

dock minskat. Sökandet efter information upplevdes ha blivit lättare och bekvä-

mare, även om det gällde att vara vaksam på de risker för desinformation som 

nätet inneburit. 

Kontakten mellan släktforskare har påverkats i hög grad. Inte minst den inter-

nationella kontakten mellan släktforskare har underlättats. Detta, tillsammans med 

det ökande forskandet på utländskt material, tycks göra att det går att slå fast att 

släktforskningen internationaliserats. Föreningsverksamheten upplevdes dock som 

försvagad och man träffade inte lika ofta andra forskare på arkivet. Å andra sidan 

möjliggjorde onlinetjänsterna att man kunde sitta tillsammans och forska på sina 

datorer, utan att bekymra sig om att behöva sitta tyst, som på arkivet. 

Släktforskarna som intervjuades till denna uppsats sökte inte efter nya typer 

av information eller nya typer av handlingar – däremot hade möjligheterna för-

bättrats att söka efter sådant de hade varit intresserade av sedan tidigare. Möjlig-

heten att nutidsforska var ett exempel på en typ av information som det blivit 

mycket lättare att nå via användandet av onlinetjänster.  

Frågan om varför släktforskarnas informationsbeteende påverkades på ovan-

stående vis, tycks till stor del kunna besvaras på följande sätt: Användandet av 

onlinetjänster påverkar släktforskarnas informationsbeteende, eftersom dessa on-

linetjänster avlägsnar geografiska barriärer som tidigare påverkat släktforskarnas 

sökande efter information. Till detta har jag också föreslagit att man bör ta i beak-

tande att de bilder på källmaterial som går att nå via onlinetjänster idag har upp-

nått en så pass hög kvalitet att bristande kvalitet inte längre är något som kan få 

släktforskare att hellre söka sig till fysiska arkivhandlingar. Detta är dock bara ett 

antagande. 

Det ska återigen understrykas att de resultat som kommit fram från denna un-

dersökning gäller för erfarna släktforskare. Troligtvis så påverkade de intervjuade 

släktforskarnas erfarenhet ett antal av resultaten. Eftersom de haft god tid på sig 

att lära in släktforskarprocessen (fas 3 i Darby och Cloughs modell) redan sedan 

tidigare, så var det kanske inte så konstigt att de fortfarande var noga med att kon-

trollera källorna ordentligt. Deras erfarenhet kan också vara en förklaring till att 

de inte menade att de börjat leta efter ny typ av information eller ny typ av hand-

lingar sedan de började använda onlinetjänster. Vidare så hade de inte lika stort 
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behov av att ta sig till arkivet för att få hjälp från personal och andra forskare – 

denna faktor hade kanske annars kunnat göra att de i högre grad besökte fysiska 

arkivlokaler. 

Går resultaten att generalisera? 

Till att börja med kan man nämna de egenskaper som utmärker just precis de 

släktforskare som intervjuats till denna undersökning. Deras erfarenhet och hur 

den kan ha påverkat resultaten, har redan nämnts. Vidare så hade ju alla de släkt-

forskare jag intervjuade använt sig av onlinetjänster – man kan på basis av denna 

undersökning inte slå fast hur många släktforskare generellt som använder sig av 

onlinetjänster. (Det kan också, som tidigare nämnts, ha påverkat vissa av resulta-

ten att alla släktforskare bodde i Uppsala med omnejd, nära Landsarkivet.) Men 

kan då denna kvalitativa undersökning, baserad på intervjuer med enbart sju per-

soner, säga något generellt om gruppen erfarna släktforskare som använder on-

linetjänster och om hur denna grupps informationsbeteende påverkats av använ-

dandet av onlinetjänster? Det är nu värt att återkomma till den diskussion som 

fanns i metodavsnittet, runt möjligheten att generalisera från kvalitativa undersök-

ningar. Där nämndes några sätt, föreslagna av Ahrne och Svensson, som kvalitati-

va resultat kunde göras mer generaliserbara.   

Ett sätt var att fundera över om ens resultat går att föra över på personer och 

sociala miljöer som (i något avseende) är liknande dem man själv studerat. Detta 

kunde bland annat ske genom att jämföra sin egen studie med andra liknande stu-

dier. Detta gjorde jag bland annat genom att ge ytterligare stöd åt mitt resultat om 

att användandet av onlinetjänster minskat släktforskarnas arkivbesök, genom att 

hänvisa till den brittiska undersökning som visade att andelen släktforskare på 

brittiska arkiv hade minskat mellan 2007 och 2012. Framför allt har jag dock för-

sökt jämföra min studie med två andra liknande studier: Garetts studie av hur 

släktforskares användande av Ancestry påverkade deras användande av arkiv, 

samt Darby och Cloughs studie av släktforskares informationsbeteende (som vis-

serligen, till skillnad från Garetts undersökning, inte hade till huvudsyfte att un-

dersöka kopplingen mellan användandet av en onlinetjänst och släktforskares in-

formationsbeteende). Resultaten av dessa studier uppvisade dock minst lika stora 

skillnader jämfört med mina resultat, som de uppvisade likheter. Detta var natur-

ligtvis i sig mycket intressant, men bidrog knappast till att göra mina resultat mer 

generaliserbara. 

Vissa saker stämde dock överens. Även släktforskarna i Garetts undersökning 

nämnde bekvämlighet som en fördel med att använda en onlinetjänst för släkt-

forskning. Att fysiska arkivhandlingar skulle bli viktigare under djupare faser av 

släktforskningen, var något som även visades av Darby och Cloughs undersök-

ning (det återspeglades också i att ”access to Records not online” i Garetts studie 



 76 

angavs som en fördel med att gå till fysiska arkivlokaler). Vissa av de avvikande 

resultaten gick det också att hitta troliga, och intressanta, förklaringar till. Exem-

pelvis kunde erfarenheten hos de släktforskare som jag intervjuade vara en anled-

ning till att hjälpen från personal på fysiska arkivlokaler inte var en lika relevant 

anledning för dem att ta sig till ett fysiskt arkiv, och skillnaden i tid och kontext 

mellan min och Garetts studie kunde vara en förklaring till att vi fick så skilda 

resultat vad gäller onlinetjänsters påverkan på besök till fysiska arkivlokaler. Det 

hade så klart varit bra att jämföra med ännu fler liknande studier. Framför allt är 

det en nackdel att jag inte lyckats hitta någon svensk forskning av relevans för 

mina forskningsfrågor.  

Ahrne och Svensson nämner också teoretisk eller analytisk generalisering, 

som går ut på att relatera studiens resultat till mer allmänna teoretiska ramverk 

och begrepp, genom att till exempel fråga sig vad det man studerat är ett exempel 

på eller vad det är ett fall av. Detta har jag i viss mån försökt uppnå genom att 

relatera mina resultat till Darby och Cloughs, samt Wilsons, modeller. Det visade 

sig också att begrepp från dessa modeller visade sig användbara för att analysera 

mina resultat. Darby och Cloughs modell gav mig de grundläggande begreppen 

”sökprocess” och ”informationsresurs”. Dessa har fungerat väl som utgångspunk-

ter för undersökningen. Deras idé att släktforskares informationsbeteende är kom-

plext och att det ändrar sig under släktforskningsprocessens gång återspeglades 

också i mina resultat. Wilsons mer allmänna modell över informationsbeteende, 

med dess barriärer, eller ”intervening variables”, samt dess fokus på kontext, vi-

sade sig mycket användbar för att analysera mina resultat. Undersökningens resul-

tat visade att det var givande att liksom Wilson tänka i termer av ”intervening 

variables” som ligger mellan personen-i-kontexten och själva informationssökan-

det. Själva den grundläggande metoden som de släktforskare jag intervjuade an-

vände sig av för att söka information förändrades egentligen inte – de visste sedan 

länge hur de skulle gå tillväga för att utföra sin släktforskning på rätt sätt. De var 

intresserade av samma typ av handlingar och i stort sett av samma typ av informa-

tion som före onlinetjänsterna. Det som hade förändrats i och med onlinetjänster-

na var till stor del barriärerna eller ”the intervening variables”. Framför allt 

gällde det de geografiska barriärer som avlägsnats genom onlinetjänsterna. En 

barriär som emellertid inte hade avlägsnats, utan som kanske snarare blev aktuell 

just i samband med onlinetjänsterna är ju den som utgjordes av lagstiftning som 

hindrade släktforskarna från att ta del av material på nätet – denna barriär eller 

”intervening variable” stoppade inte informationssökandet, men den ledde in det 

på en väg det inte hade tagit annars. 

Ahrne och Svensson underströk att det enbart är med försiktighet som man 

kan börja tala om generaliserbarhet genom jämförelser med fler fall. Det finns 

inga på förhand givna skäl för att tro att det man studerat nödvändigtvis går att 

finna på andra platser eller i andra situationer – detta är något man måste undersö-
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ka och argumentera för. Jag har, som ett litet steg mot en större generaliserbarhet, 

försökt relatera till tidigare studier och teoretiska modeller av relevans för mitt 

ämne. Det kan dock knappast dölja det faktum att för att verkligen kunna genera-

lisera resultatet av mina studier, så måste fler undersökningar göras. Förhopp-

ningsvis kan denna undersökning vara ett bidrag till framtida forskning som utförs 

på samma eller liknande fenomen. 

Förslag på framtida forskning  

Triangulering innebär som sagt att man genom att kombinera olika metoder, typer 

av data, teorier och forskare, på ett bättre sätt fångar in ett fenomen och kommer 

fram till en mer ”korrekt” beskrivning av det. Mina jämförelser med tidigare 

forskning kan ses som ett litet steg mot att åstadkomma en triangulering av mina 

resultat. Jag ska i det följande föreslå olika sätt som, genom att man företog ytter-

ligare forskning runt fenomenet ifråga, mina resultat kanske skulle kunna triangu-

leras eller göras mer generaliserbara på. 

Onlinetjänsternas påverkan på släktforskares informationsbeteende skulle så 

klart kunna undersökas genom andra metoder än den som använts till denna upp-

sats. Det vore till exempel mycket intressant om det kunde göras en kvantitativ, 

statistisk undersökning av besökare på svenska arkiv, liknande den brittiska un-

dersökning som det refererades till i denna uppsats. Rent allmänt vore det intres-

sant med fler studier på liknande sociala miljöer, inte minst i en svensk kontext, 

för att se hur pass generaliserbara resultaten av denna studie är. Det skulle till ex-

empel vara intressant att företa en liknande undersökning på släktforskare som 

inte bott nära Landsarkivet. Som vi såg så skulle ett längre avstånd till Landsarki-

vet kunna vara en geografisk barriär, vars avlägsnande skulle få stor påverkan på 

släktforskares informationsbeteende, exempelvis gällande vilka typer av hand-

lingar som används till släktforskningen. Som nämndes i undersökningsavsnittet, 

vore det också intressant att studera mer nyblivna släktforskare, som alltid forskat 

via onlinetjänster för att kunna jämföra och se om dessa har ett annat förhållnings-

sätt än sina mer rutinerade kollegor till exempelvis källkritik och inlärningen av 

en korrekt släktforskningsmetod. 

Kommersiella onlinetjänster är ett ämne jag inte kommit in så mycket på, men 

som så klart vore mycket intressant att undersöka. Vad får det egentligen för kon-

sekvenser att släktforskningen i allt högre grad sker via kommersiella tjänster? Ett 

annat spännande ämnesområde att forska vidare på, är hur användandet av online-

tjänster har påverkat släktforskares nutidsforskning. Detta tycktes vara ett område 

som hade påverkats kraftigt av användandet av onlinetjänster. Kanske söker släkt-

forskare, som ett resultat av onlinetjänsterna, i högre information om nutida släk-

tingar än vad man gjort tidigare? Det var dock bara en person som gav någon 
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längre redogörelse för detta i min undersökning, och det skulle därför behövas 

djupare forskning på för att kunna dra säkra slutsatser om detta fenomen. 
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Sammanfattning 

I och med de senaste decenniernas tekniska utveckling har allt fler börjat släkt-

forska på nätet. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur släktforskares 

informationsbeteende påverkas av användandet av onlinetjänster för släktforsk-

ning och varför deras informationsbeteende påverkas så som det gör. I detta syfte 

har jag undersökt hur användandet av onlinetjänster påverkat släktforskares sök-

process, hur det påverkat vilken information de söker efter och hur det påverkat 

vilka informationsresurser de använder. För att besvara dessa frågor har sju kvali-

tativa intervjuer med erfarna släktforskare genomförts. En konceptuell modell 

över släktforskares informationsbeteende, konstruerad av Paul Darby och Paul 

Clough, användes som teoretisk utgångspunkt för undersökningen.  

Intervjuerna visade att onlinetjänsterna inte helt har tagit över släktforskarnas 

sökande efter information. Släktforskare gick till information som inte kunde hit-

tas via onlinetjänsterna när de behövde gå djupare i sin släktforskning. De kunde 

också ta sig till fysiska arkiv av sociala skäl eller på grund av lagstiftning som 

hindrade material från att komma ut på nätet. Alla intervjuade var dock eniga om 

att deras besök på fysiska arkivlokaler och användande av fysiska arkivhandlingar 

hade minskat sedan onlinetjänsterna började användas.  

Släktforskarna som intervjuades till denna uppsats menade sig inte söka efter 

nya typer av information eller nya typer av handlingar som ett resultat av sitt an-

vändande av onlinetjänster. Deras långa erfarenhet kan vara en förklaring till det-

ta. Däremot visade undersökningen att sökandet efter information upplevdes ha 

blivit lättare och bekvämare med onlinetjänsterna, även om de intervjuade släkt-

forskarna också varnade för de risker för desinformation som släktforskning via 

nätet inneburit. Något som i hög grad påverkats av användandet av onlinetjänster 

var kontakten mellan släktforskare, där inte minst den internationella kontakten 

mellan släktforskare har underlättats. Detta, tillsammans med det ökande forskan-

det på utländskt material, tycks peka på att släktforskningen internationaliserats 

som en följd av användandet av onlinetjänster.  

I den mån användandet av onlinetjänster påverkar släktforskarnas informa-

tionsbeteende tycks det till stor del ha att göra med att onlinetjänsterna avlägsnar 

geografiska barriärer som tidigare påverkat släktforskarnas sökande efter infor-

mation. 
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Bilaga 1: intervjuformulär 

Inledande frågor 

Hur länge har du hållit på med släktforskning? 

När ungefär uppskattar du att du började använda onlinetjänster i din släktforsk-

ning?  

Sökprocessen. Hur påverkar användandet av onlinetjänster? 

Berätta lite om vad du håller på med just nu eller vad du hållit på med den när-

maste tiden i din egen släktforskning. 

Hur har du gjort för att söka information under detta arbete? (Var börjar du söka 

information, hur fortsätter du, om dessa metoder inte fungerar etc.)  

Kan du berätta mer om hur du använt/använder dig av onlinetjänster för att söka 

information under detta arbete? 

Har du använt dig av onlinetjänster på fler sätt under din släktforskning, även för-

utom detta arbete?  

(Vilka onlinetjänster för släktforskning använder du? Abonnerar du på någon on-

linetjänst och/eller använder du onlinetjänster via bibliotek/arkiv/förening? 

Finns det något mer sätt du använder nätet på för att söka information?) 

Kan du berätta mer om hur du använder onlinetjänst x? 

Hur gjorde du aktivitet x (framför allt aktiviteter där onlinetjänster användes sär-

skilt mycket) innan du använde dig av onlinetjänster? 

(Beroende på vad som sagts tidigare: Har du använt dig av skannade eller digital-

fotograferade källor? Har du använt dig av databaser på nätet? Har du använt 

dig av forum för släktforskare på nätet? Hur har du använt dessa onlinetjäns-

ter?) 

Har du även använt onlinetjänster för att sprida information till andra släktforska-

re? 

Hur spred du information till andra släktforskare innan du började använda dig av 

onlinetjänster? 
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Vilken information är släktforskaren intresserad av att hitta? Hur på-

verkar användandet av onlinetjänster? 

Kan du berätta mer om vilken typ av information du framför allt söker efter när du 

släktforskar? (Är det namn, biografiska fakta, information om en persons om-

givning, etc.?) 

Har ditt användande av onlinetjänster påverkat vilken typ av information du söker 

efter? 

Användandet av andra informationsresurser. Hur påverkar användan-

det av onlinetjänster? 

Har ditt användande av onlinetjänster påverkat vilka typer av handlingar (exem-

pelvis kyrkböcker, mantalslängder etc.) du använder under din släktforsk-

ning? (Till exempel: Använder du vissa typer av handlingar mer? Eller mind-

re?) 

Vid vilka tillfällen i din forskning går du till handlingar som inte nås via online-

tjänster? (Eller söker information på ett annat sätt än genom Internet?) Vilken 

information är du intresserad av då? 

Har ditt användande av onlinetjänster påverkat vilken form av handlingar du an-

vänder dig av under din släktforskning? (När och hur använder du dig av pap-

pershandlingar sedan du började använda onlinetjänster? När och hur använ-

der du dig av handlingar på mikrofilm/mikrokort sedan du började använda 

onlinetjänster? När och hur använder du dig av digitala handlingar på CD-

skivor sedan du började använda onlinetjänster? Har ditt sökande efter infor-

mation förändrats sedan vissa digitala resurser (exempelvis databaser) kommit 

upp på nätet, till skillnad från tidigare när de bara fanns att tillgå på CD-

skivor?) 

När och hur använder du fysiska arkivlokaler sedan du började använda online-

tjänster? (Har det påverkat hur ofta du besöker en fysisk arkivlokal? Mer säl-

lan? Eller oftare? Har du slutat besöka fysiska arkivlokaler?) 


